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sarısı ile Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Tütün ziraati kanunu teklifi ve 
Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, Tütün 
ve tütün tekeli kanunu teklifi ve Tarım, 
Ticaret, İçişleri, Adalet, Gümrük ve Tekel 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/205, 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısından son
ra yapılan birleşimde çoğunluğun bulunmadığı 
anlaşıldığından ve bir saat sonra da olması 
mümkün görülmediğinden, 

9 . 1 . 1969 Perşembe günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,47 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
îsmaü Arar İsmet Kapısız 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamüoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPORLAR 
2. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 2 nci 
ek) 

2. — îstanbul Milletvekili eÇtin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693 e 1 nci ek) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveldli İsmail Arar 

KÂTİPLER : Muzaffer Şâmiloğlu (Kars), ismet Kapısız (Konya) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 25 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin lütfen beyaz düğmele
re basmalarını rica ederim. 

1. —• İstanbul Milletvekili Kaya Özdemir'in, 
«274 sayılı Sendikalar Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve 657 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (C) bendinin kaldırılması hakkında
ki (ve) 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair» kanun tekliflerinin, havale edilmiş 
oldukları Çalışma, Adalet ve Plân komisyonla
rından seçilecek 4 er üyeden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi. (2/796, 
2/791, 4/372) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Ka
ya özdemir'in, bir geçici komisyon teşkili ile il
gili bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtların teklifler bölümün

de 2/793 sayıda kayıtlı (274 sayılı Sendikalar 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (c) bendi
nin kaldırılması hakkındaki) kanun teklifimiz
le, 3 . 1 . 1969 günlü gelen kâğıtların teklifler 
bölümünde 12 nci sırada 2/791 numarada kayıt
lı (275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifimizin) sosyal adalet, sos
yal güvenlik ve hür sendikacılık bakımından 
taşıdığı önem Yüce Meclisteki sayın milletvekil
lerinin malûmudur. 

Tekliflerin biran önce kanunlaşması bakımın
dan her ikisinin de havale edildikleri Çalışma, 
Adalet ve Plân komisyonlarından seçilecek dör-

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere başlıyoruz. 

der kişiden kurulu bir Geçici Komisyonda görü
şülmesinin Genel Kurulun oyuna arzını saygiyle 
teklif ederim. 

istanbul Milletvekili 
Kaya özdemir 

BAŞKAN — önerge üzerinde her hangi bir 
mütalâa?... Yok. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının, İzmir 
Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala ve 21 arka
daşının, Emekli sandıklariyle Maluliyet, İhtiyar
lık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi işyerle
rinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkında
ki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bir maddenin lağvı hakkındaki kanun 
teklifinin, havale edilmiş olduğu Çalışma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 6 şar üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine da
ir tezkeresi. (2/756, 3/1057) 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Başkanı Sa
yın Kaya özdemir'in bir diğer tezkeresi daha 
var, yine geçici bir komisyon teşkili ile ilgili 
tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala ve 

21 arkadaşının, Emekli sandıklariyle, Maluliyet, 
ihtiyarlık ve ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi 
hakkındaki 228 sayılı Kanunun bâzı maddeleri-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ G3NSL KURULA SUNUŞLARI 
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nin değiştirilmesi ve bir maddenin lağvı hakkın
daki kanun teklifinin havale edilmiş olduğu Ça
lışma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçile
cek altışar üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

Kaya özdemir 

BAŞKAN -
Kabul edenler. 
mistir. 

Tezkereyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul etmiyenler... Kabul edil-

3. —• Adalet Komisyonu Başkanlığının, Tarım 
Komisyonunda bulunan 6964 sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline ve bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun tekliflerinin, Komisyonların
da bulunan bu konu ile ilgili kanun tasarısı ile 
birlikte görüşülüp iade edilmek üzere komisyon
larına celbine dair tezkeresi. (2/149, 2/196, 2/530, 
2/702, 1/509, 3/1058). 

4. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, 6964 
sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline ve bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun tekliflerinin Ada
let Komisyonuna gönderilmesine karar verildiği
ne dair tezkeresi. (2/149, 2/196, 2/530, 2/702, 
1/509, 3/1059). 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu, daha önce 
Tarım Komisyonuna havale edilmiş olan Ziraat 
Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği kanun 
tasarısiyle birlikte görüşmek üzere Sayın Mus
tafa Kemal Palaoğlu'nun yaptığı bir teklife ait 
dosyayı Tarım Komisyonundan istemiş, Komis
yon da bu talebi yerinde bulmuştur. Her iki ko
misyonun önergelerini ayrı ayrı okutarak bilgi
lerinize sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Tarım Komisyonunda bulunun 

2/149 esas kayıt numaralı Edirne Milletvekili 
llhami Ertem ve 12 arkadaşının, 2/196 esas ka
yıt numaralı Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu ve 18 arkadaşının, 2/530 esas kayıt 
numaralı Urfa Milletvekili Ramazan Tekeli'nin 
ve 2/702' esas kayıt numaralı Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal Palaoğlu'nun, 6964 sayılı Ziraat 
Odalan ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerinin tadiline ve bâzı maddeler ek

lenmesine dair kanun tekliflerinin, ayni mahi
yette olan, Komisyonumuz gündeminde bulunan 
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
kanun tasarısı ile birlikte görüşülüp bilâhara Ko
misyonumuza iade edilmek üzere İçtüzüğün 
28 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Komis
yonumuza celbine karar verilmiş bulunduğundan 
gereğinin yapılmasını saygı ile rica ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
istanbul 

İ. Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Efendim, aynı konuda Tarım 
Komisyonunun da bir tezkeresi vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Edirne Milletvekili ilhami Ertem ve 12 arka

daşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 9, 11, 17, 16 ve 40 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi; 
Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 
18 arkadaşının, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi; Urfa Millet
vekili Ramazan Tekeli'nin, 6964 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
üç madde eklenmesine dair kanun teklifi; Sivas 
Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun 
15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Oda
lan ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin, değiştirilmesine ve bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun tekliflerinin, Adalet Ko
misyonuna tevdiine, mezkûr Komisyonun 
16 . 12 . 1968 sayılı yazısı üzerine Komisyonu
muzca karar verilmiş olduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Tarım Komisyonu Başkanı 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kanım bir dakika.. 
BAŞKAN — Saym Ahmet Şener, lütfen ta

lebiniz nedir, açıklayınız. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Tüzüğün 

36 nci maddesine göre bahis konusu kanun tasa
rısı Heyeti Umumiyenin malı olmuş ve günde
mine alınmıştır. Bunu geri istemekte bir usul
süzlük olduğunu zannediyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, şimdi eğer durum böy
le ise, yani buyurduğunuz gibi ise, şüphesiz bu
nu tetkiki edip gereğini yerine getirmek lâzım. 
Çünkü, sizin teklifiniz üzerine Heyeti Umumiye 
o teklifin gündeme alınmasına karar vermişti. 
Ancak şimdi yaptığımız işler İçtüzüğün 28 nci 
maddesine göre iki komisyon arasında bir dos
yanın ilgisi dolayısı ile kendilerince istenmesin
den ibaret. Bu maddeye göre komisyonlar ara
sında bir ihtilâf yok ise, Genel Kurulca yapıla
cak bir şey yok. Ama aynı maddenin son fıkra
sına göre «şayet iki encümen arasında ihtilâf 
çıkarsa keyfiyet Başkan tarafından Heyeti Umu-
miyeye tebliğ olunarak mesele orada müzakere 
ile halledilir.» diyor. Bu iki önergeden de anla
dığımıza göre, Adalet Komisyonu ile Tanm Ko
misyonu arasında halen Tanm Komisyonunda 

olan bir dosyanın Adalet Komisyonuna tevdii 
mevzuunda bir ihtilâf yok. Biz de o muameleyi 
yapıyoruz ve Umumi Heyete bilgi veriyoruz. 

Şimdi, sizin arz ettiğiniz başka bir husus var. 
Yani diyorsunuz ki, daha evvel Heyeti Umumi
ye buna karar vermişti. Onun için müsaade bu
yurursanız bunu tetkik edelim, gelecek birleşim
de görüşelim. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkanım, Adalet Komisyonu Başkanlığının Ta
rım Komisyonundan istediği dosya Mustafa Ke
mal Palaoğlu arkadaşımıza aittir ve şimdi Adalet 
Komisyonundadır. 

BAŞKAN — Evet efendim, evet. Sizinki gün
demde efendim, 5 nci sayfanın 41 nci sırasında 
yer aldığını şimdi vazifeliler gösteriyor. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Sanayi ve Plân komisyonları raporları (1/553) 
(S. Sayısı : 740 ve 740 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçiyoruz. 
Birinci maddemiz açık oylamadır. Kutular sı
ralar arasında dolaştınlacaktır, sayın üyelerin 
lütfen oylannı kullanmalannı rica ederim. 

2. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekil 
Hilmi İşgüzar'ın, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) (1) 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun ve Hüküme
tin lütfen yerini almasını rica ederim. 

Hükümet ve Komisyon hazırdır. Görüşme
lere kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Grup
lar adına görülüyordu. Söz sırası O. H. P. adına 
Sayın Mustafa Ok'tadır. Görüşme süresi kabul 
edilen önerge gereğince yanm saattir. 

(1) 674 S. Sayılı basmayazı 7.1. 1969 ta
rihli 23 ncü Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

Buyurunuz Sayın Ok. 
O H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 

(Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Tütün ve tütün tekeli kanun tasansı üzerin
de Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Tütün ekicilerinin dededen toruna intikal 
eden ıstırabını belirtebilmek için izninizi alarak 
kısaca tarihî gelişimi arz etmek istiyorum. 

Düyunu umumiyeden evvel tütün ticareti 
serbestti, Devlet bandrol usulü ile tütün ticare
tini vergilendiriyordu. Düyunu Umumiyenin 
kurulmasından sonra tuz ve tütün tekeli bu ida
reye verildi. Düyunu Umumiye İdaresi tütün te
kelini 1884 yılında Osmanlı Bankasının da dâhil 
olduğu ve üç yabancı bankanın kurduğu Reji 
Şirketine bıraktı. Reji tütün alım satımına el 
koydu. Tütün Rejinin tesbit ettiği fiyatla alına
cak, işlenecek ve satılacaktı. Reji tütün alım fi
yatlarını düşük tutmuş, satış fiyatlannı artır
mıştı. örneğin 1885 - 1886 yılında tütün alış fi
yatı 7.6 kuruş, satış fiyatı ise 26.1 kuruş idi. 
1912 - 1913 yılında alış fiyatı 10.3 kuruş, satış 
fiyatı ise 35.3 kuruştu. Aradaki baş döndürücü 
fark halkın emeğinin ne kadar insafsızca sömü
rüldüğünü göstermektedir. Aradaki fark, kaçak 
tütün ticaretini körüklemiştir. Reji kaçakçılar
la mücadele için bir kanun taslağı hazırlamış, 
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Hükümet bunu kanunlaştırmıştır. Kanunun uy
gulanması yetkisi Reji idaresine verilmişti. Reji 
ıbu amaçla bir jandarma teşkilâtı kurmuştu. Bir 
köylü bir kenara yarım okka tütün ayırsa, Reji 
jandarması tarafından kurşunlanıyordu. Daha 
önemlisi, Reji Osmanlı idaresinin kendisine ta
nınan, imtiyazı feshetme niyetini öğrenince, Os
manlı idaresine karşı çeşitli entrika ve baskı yol
larına tevessül etmiştir. 

Edirne'nin kurtarılmasını plânlıyan İttihat 
Terakki, bu plânın gerçekleştirilmesi için gerek
li parayı, imtiyazının on'beş sene daha uzatılma
sına karşılık olmak üzere, Reji Şirketinden al
maya mecbur olmuştur. Jandarmalı Reji İdare
sine, Cumhuriyet devrinde son verilebilmiştir. 
Bu devrede dahi bir yabancı grup Selânikli bü
yük bir tütün tüccarını paravan olarak kullan
mak suretiyle tütün tekelini elde etmek istemiş, 
fakat, Meclisteki tartışmalar sonunda, yabancı 
şirkete verilmesi önlenmiş ve Tekel idaresi ku
rulmuştur. 

Bu kısmı, tütüncülerin, dededen toruna çek
tikleri ıstırabın tarihî bir yönünü ortaya koymak, 
bugünkü tütün rejimine nerelerden gelindiğini 
belirtmek, petrol ve madenlerden sonra şimdi 
de tütün alanına girmeye çalıştığını duyduğu
muz yabancı sermayeye karşı Yüce Meclisi ve 
Hükümeti uyarmak amaciyle anlatmış bulunu
yorum. 

Halen yürürlükte olan 3437 sayılı Tütün ve 
Tütün inhisarı Kanununun bugünkü şartlara 
uymadığı, 1963 yılı programında ele alınmış ve 
uygulanacak tedbirler bölümünde yeni bir tasa
rının hazırlanacağı belirtilmiştir. Bu kayda uya
rak, Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan 
ve halen üzerinde çalıştığımız Tütün ve Tütün 
Tekeli kanun tasarısı Başbakanlığın 25. 5 .1966 
tarihli yazısiyle Millet Meclisi Başkanlığına 
gönderilmiştir. 

Elimizde ayrıca Hükümet tasarısından dört 
buçuk ay önce, bağımsız Aydın Milletvekili Sa
yın Reşat Özarda ve Hükümet tasarısından dört 
ay sonra Sinop Milletvekili Sayın Hilmi işgü
zar ve Manisa Milletvekili Sayın Sami Binicioğ-
lu tarafından bu konuyla ilgili olarak Millet 
Meclisi Başkanlığına verilmiş iki kanun teklifi 
daha bulunmaktadır. 

Hükümet tasarısı ve Geçici Komisyon değiş-
tirisi olarak üzerinde çalıştığımız Tütün ve Tü-
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tün Tekeli kanun tasarısının hazırlanmasında 
göz önünde bulundurulan prensipler gerekçesi
nin başlangıç kısmında açıklanmıştır. Kanun ta
sarısının tümü üzerindeki görüşlerimizi bu pren
sipleri ele alarak belirteceğiz. 

Gerekçenin ikinci ve üçüncü paragrafında tü
tün konusunun ekonomik, ticari yönü ile birlik
te sosyal yönüne de değinilmiş iken, konulan 
prensiplerin birinci maddesinde meselenin sos
yal yönü ihmal edilerek tütün üretiminin ayar
lanması, yani azaltılması, sadece ekonomik ve ti
cari gereklere bağlanmıştır. Nitekim, tasarının 
dördüncü maddesi aynen şöyledir : «Tütün üre
timinin memleket iktisadi ve ticari gereklerine 
ve satış imkânlarına göre düzenlenebilmesi için 
lüzum görülen alanlarda üretim miktarını belirli 
oranlarda azaltacak tedbirleri almaya ve bu ted
birleri kısmen veya tamamen kaldırmaya Ba-
kanlıklararası Tütün Kurulu yetkilidir.» 

Ayrıca, 15 nci maddenin beşinci fıkrasında; 
«Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından bu 
kanunun 4 ncü maddesi gereğince tedbir alınmış 
olan yıl ve yerlerde, ekicilere tütün ekim cüzda
nı verirken, istek kağıtlarındaki ekim alanı mik
tarını, Bakanlıklararası Tütün Kurulu kararma 
uygun olarak ve tüzükte belirtilecek esaslara 
göre ekim sahalarına mabetle azaltmak Tekel 
idarecinin görevidir.» denmektedir. 

Bu iki madde ile, ihracatçılarımızın kusurla
rının ve ihracattaki başarısızlığımızın cezası 
köylüye ve müstahsıla yüklenmektedir. 

Arkadaşlarını, şimdi, müsaade ederseniz bu
nu maddeler hainde gözden geçirelim. Evvelâ 
«ihracat, başarılı mıdır?» Bu nokta üzerinde 
duralım. 

ihracat durumunun 1951 - 1962, 13 yıllık 
süreye göre gelişmesini arz edeceğim. Bunu 
mukayeseli olarak yapmak istiyorum. 

Yunanistan, 1951 yılında ihracatı 100 iken, 
1962 yılında 175; endeks olarak arz ediyorum. 
Yugoslavya, yine 1951 yılında 100 iken, 1962 
yılında 272, buna karşılık Türkiye 1951 yılın
da 100 iken, 1962 yılında 127 olabilmiştir. 175, 
272, bunun yanında 127. 

O halde 13 sene içinde ihracatı en az ge
lişmiş memleket Türkiye'dir. Buna mukabil 
aynı tip tütün yetiştiren, Şark tipi tütün ye
tiştiren Bulgaristan ve Yugoslavya'nın ticare-
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tindeki artış, bize nazaran çok fazla olmuş
tur. 

Şimdi, Ortak Pazardaki durumu arz etmek 
istiyorum: «Ortak Pazar ülkelerine yeteri ka
dar ihracat yapamıyoruz» başlığı altında, 30 
Ekim 1962 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde bir 
yazı yayınlandı. Dışişleri Bakanlığının yaptığı 
çalışmalar ele alınmakta, özellikle Ortak Pa
zara yapılan tütün ihracatında kontenjanın çok 
altında bulunulduğu belirtilmekte, bu yazıda. 
Örneğin, Fransa için 2 550 ton tütün konten
janı tesbit edildiği halde, 1965 te % 19, 1966 
da % 37, 1 500 tona karşılık italya'ya 1965 te 
% 65, 1966 da % 55 oranında ihracat yapıla
bilmiştir. O halde Ortak Pazar kontenjanını 
maalesef tütün ihracatında tamamlıyamamışız-
dır. 

Değerli arkadaşlarım, Ortak Pazar ülkele
riyle Yunanistan arasında ikili bir anlaşma ya
pılmıştır. Bu ikili anlaşmaya göre, Ortak Pa
zar ülkeleri gümrük indirimini veya konten
jan artışını Yunanistan Hükümetine danışma
dan yapamamaktadırlar. O halde Ortak Paza
rın gümrük indirimi veya kontenjan artışı hu
susunda Yunanistan Hükümeti bir veto hakkı 
sağlamış bulunmaktadır. Zannediyorum birçok 
arkadaşlarımın gözüne çarpmıştır, kısa bir sü
re evvel Ortak Pazarda Türk tütününün sabo
te edildiği hakkında Ortak Pazarda çalışan 
bir Alman Profesörünün Türkiye'deki bir do
çente yazdığı mektup yayınlanmıştır. Bu mek
tuba göre, İtalyan ve Fransızlar, Ortak Pazar
da Türk tütününü sabote etmekte, hattâ Al
man sigara fabrikatörlerine Türk tütünü kul
lanmamaları için baskı yaptığı belirtilmekte
dir. Bunu Meclise getirdim. O günden bu tara
fa, Ticaret Bakanının ne yaptığını bilmiyoruz, 
öğrenmeyi merak ediyoruz. 

Değeri arkadaşlarım, ihracat acaba fiyat 
bakımından başarılı mı? Bunu da mukayeseli 
olarak arz etmek istiyorum, kısaca. 1964 yılın
da Türkiye 15,93 kuruş ortalama fiyatla tütü
nünü ihracetmiş, buna mukabil Yunanistan 
17,28 kuruş. 1965 yılında Türkiye 12,38 kuruş 
ortalama fiyat ile ihracetmişken, Yunanistan 
13,85 kuruş, Yugoslavya 13,77 kuruş. 1966 yı
lında Türkiye 11,77 kuruş ortalama fiyatla ih-
racedebilmişken tütünlerini, Yunanistan 13,91 
kuruş. 1967 yılında Türkiye 11,75 kuruşla ih-

racedebilmişken, Yunanistan 13,62 kuruş, Yu
goslavya 15,21 kuruş. 

Arkadaşlarım, Şark tipi tütünleri içinde en 
iyi tütün yetiştiren bölge Türkiye'dir. Ama ne 
ihracat miktarı bakımından, ne de fiyatı bakı
mından komşu ülkelerle maalesef rekabet ya
pamamaktayız. Rekabette gerikalmakta, yenik 
düşmekteyiz. 

Acaba bu kusur kimindir? İhracatçıların mı, 
yoksa bir başka kademenin, organın mı? Bunu 
da kısaca arz edeceğim. Gene Dışişleri Bakanlı
ğında bir komisyon çalışmasında ihracattaki 
noksanlığın sebebi altı madde halinde toplan
mıştır. Bu altı maddeyi kısaca okuyorum : 

1. İhracatçılarımızın sorumluluklarını dik
kate almayışları. 

2. Kalitesiz malların satılmak istenmesi. 
Bunda yağ ve üzüm meselesi hatırımızdadır. 

Yağa parafin yağının karıştırılarak İtalya'ya 
ihracedilmek istenmesi ve Sayın Ticaret Baka
nının kısa bir süre önce açıkladığı veçhile İn
giltere'ye ihracedilmiş üzümlerin içinde keçi pis
liği çıkmış olması gibi. 

3. Mallarda standardizasyon bozukluğu. 
4. Yabancı firmalara karşı taahhütlerin za

manından yerine getirilemeyişi. 
5. Farklı fiyat politikasının uygulanışı. 
6. Alıcının taleplerindeki elastikiyet. 

Arkadaşlarım, bu altı madde tetkik edildi
ğinde görülür ki, ilk beş maddede sayılan kusur 
ihracatçılarımıza ve Ticaret Bakanına aittir. 
Ama, ekseriyetle üzümde olduğu gibi, pamukta 
da, tütünde de, yağda da gene suçlanan köylü
dür, müıtataıl vatandaştır, öyle olmuştur. O 
halde dış ticaret rejimimizin tartışma konusu 
olduğu bugünlerde daha iyi görüyoruz ki, 
5 milyona yakın tütüncünün veya tütün işçisi
nin kaderi, başarısızlığı sabit olan ihracatımız 
miktarına bırakılamaz, ihracatçılarımızın eline 
bırakılamaz. 

Rekolte artışı üzerinde de durulmaktadır. 
Bunu da müsaade ederseniz kısaca mukayeseli 
olarak arz etmek istiyorum. En yüksek tütün 
yetiştirdiğimiz yıl 1964 yılıdır. 183 668 ton tü
tün elde edilmiştir. Bu yıllarda acaba diğer 
memleketlerde rekolte nedir? Gerçekten rekolte 
artısı en çok Türkiye'de mi olmuştur? Bunu da 
tesbit etmekte fayda var. 1960 yılında Yunanis
tan 64 milyon kilo tütün elde etmiş iken 1964 
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yılında 129 483 000 kiloya yükselmiştir. Yani, 
rekolte artış yüzdesi % 100 dür. Bulgaristan 
61898 tondan 1964 yılında 114 000 tona yüksel
miş. Yani artışı % 85 tir. Yugoslavya 30 909 
tondan 1964 yılında 62 297 tona yükselmiştir. 
Yani artış % 100 dur. Buna mukabil Türkiye'
deki artış 1960 ta 139 177 ton tütün elde etmiş 
iken 1964 yılında bu miktar 193 668 tona yük
selmiş, yani artış % 39 olmuştur. 

Cetvelde de görülüyor ki, 1960 -1964 arasın
daki devrede en az rekolte artışı bizde olmuş
tur. O halde mesele rekolte artışında değil, ih
racatın artmayışmda, ihracettiğimiz pazarları 
Yunanistan'a, Yugoslavya'ya, Bulgaristan'a 
kaptırmış olmamızdandır. Hattâ değerli arka
daşlarım, Bulgaristan dahi birkaç sene öncesi
ne kadar Demirperde ülkelerine değil, Ortak -
Pazara dahi bizden fazla tütün ihracetmeye mu
vaffak olabilmiştir. 

Bir önemli mesele daha var : Acaba ekim 
alanının ihracat miktarına göre azaltılmasında 
isabetle hareket edileceğine şimdiden kaani ola
bilir miyiz? Buna ait de elimizde maalesef olum
lu bir misal yoktur. Aksine bu azaltmayı ya
pacak Bakanlığın başındaki şahıs Gâvurköy 
gibi bir yerde, «prasa ekerseniz prasa fiyatı 
alırsınız» diyebilmiştir. Bu durum azaltmanın 
isabetle yürütülemiyeceği hususundaki şüp
hemizi haklı çıkaracak mahiyettedir. 

Sonra ekim alanının daraltılması, sadece bir 
ekonomik ve ticari mesele midir? Bize göre 
değildir. 1967 rakamlarına göre Türkiye'de 
427 798 aile tütün ekimi ile iştigal etmekte ve 
geçimlerini birinci derecede tütünden temin et
mektedirler. Böyle olduğu halde bir tütün eki
cinin 1967 rakamlarına göre yıllık ortalama 
kazancı, masraf ve emekleri içinde olmak üze
re, resmî rakamı arz ediyorum, 3 231 liradır. 
Emeği, masrafı, kân hepsi içinde. 

Şimdi, alan daraltılmasına giderken 427 798 
ekiciden 150 000 ilâ 200 000 ailenin tütün di
kiminden mahrum kalacağını düşünelim. Bu 
150 000 ilâ 200 000 aile ne yapacaktır? Bunla
ra yeni iş sahaları açılmış mıdır? Tütün dik
mesin dediğimiz yerde bir başka mahsul yetiş
tirebilecek midir Zannetmiyoruz, çünkü tü
tün kıraç arazide yetişir. Başka bir ürün bu 
arazide bir aileyi beslemez. Bu rakamlar göste
riyor ki, meselenin ekonomik ve ticari yönü 
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kadar önemli bir de sosyal yönü vardır ve ih
mali caiz değildir. Zaten 3 231 lira kazanan 
bir ekiciye, «siz bu kadar tütün ekmiyeceksi-
niz, bu sene % 30 - % 40 tahdit gelmiştir», 
diyerek ekeceği araziyi bir derece daha azalt
mak zaten geçimini zor temin eden tütün 
ekicilerini daha güç duruma sokacaktır. 

Arkadaşlarım, ben buradan iddia ediyorum, 
iddialıyım, Sayın Tekel Bakanı buradadır, Sa
yın Tekel Bakanlığı mensupları buradadır, 
kendileriyle hesaplaşmaya hazırım: Bir tütün 
ekicinin takvim günü yevmiyesi 81 kuruşa gel
mektedir, bir tütün ekicinin iş günü yevmiyesi 
59 kuruşa gelmektedir. Bunu bahusus zabta 
kaydettiriyorum. Bundan sonra Sayın Tekel 
Bakanı ve mensupları arkadaşlarımla oturalım 
ve kendi verdikleri rakamlara göre bir ekici
nin yövmiyesinin kaça geldiğini hesaplıyalım. 
Ondan sonra da tutalım, şimdi kazancı bu de
rece az olan insanların ektiği bir kaç dönüm 
araziyi daraltalım, «ekemiyeceksiniz» diyelim.. 
tş sahası açtık mı? Hayır, ama kolay olan ne
dir? Ekim alanını daraltmak, ihracatı geliştir
me imkânlarının aranması lâzımgelirken, kolay 
olan tarafa sapılmış, Ekim alanlarının daral
tılması istikametinde tedbirler getirilmiştir ka
nunda. Halbuki 1963 ten 1967 ye kadar tütünle 
iştigal eden aile miktarını ve ekilen alanları 
gözden geçirdiğimizde görüyoruz ki, aile ola
rak bizi endişeye düşürecek kadar artış yok
tur alan olarak bizi endişeye düşürecek kadar 
artış yoktur. Rakamları arz edeyim : 1963 
yılında aile adedi 391 683 tür. 1964 yılında aile 
adedi 454 707 dir. 1967 yılında ise tütünle işti
gal eden aile miktarı 427 798 dir. Ailede artış 
yoktur. Meselâ 1964 yılına nazaran azalma var
dır. 

Ekim alanlarını arz ediyorum: 1964 yılın
da 2 711 740 dekar tütün dikilmiş iken 1967 yı
lında 2 961 250 dekar tütün dikilmiştir, artış 
sadece % 9 dur. Bu % 9 dan endişe etmeye lü
zum var mı arkadaşlarım? 

Ama gene arz ediyorum ihracatçı pazarla
rı kaybediyor, Hükümet buna dikkat etmi
yor, pazarları kaybediyor. 

Ondan sonra kolay alan tedbir nedir? Eki
cinin, köylünün hakkına el uzatmak ve onun 
ekim alanını daraltmak. 

428 — 
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Nihayet ekim alanını yalnızca ekonomik 
ve ticari gereklere göre azaltırken bunun, Ana
yasanın sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler 
bölümünün 40, 41 ve 42 nci maddelerine uy
gun olup olmadığını da düşünmek zorunluğu 
vardır. 

Sayın Başbakanın 26 milyon hür teşebbüs
ten bahsettiği zaman, Tarım sektörünü de bu 
tarifin içine almış olup olmadığını merak edi
yoruz. Almış iseler ihracatı artırma imkânla
rını araştırmak var iken, ilk elde el atacağı 
alan, bir yılda 500 iş günü boğaz tokluğuna çalı
şan 450000 fukara tütün ekicisi aile olmamak 
idi. O halde görülüyor ki; kanunun hazırlanma
sında takibedilen prensiplerden birincisi, sos
yal karakter taşımamakta ve memleket ger
çeklerine uymamaktadır. 

Kanunun hazırlanmasında takibedilen ikin
ci ve beşinci prensipler üzerinde duralım, ikin
ci prensip şöyle tarif ediliyor: «Bugünkü satış 
usullerinin ilkelliği sebebiyle ekici tütün sa
tışlarında meydana gelen ve çok defa ekicilerin 
zararına sebebolan anormal fiyat iniş ve çıkış
larını önliyecek bir tedbir olarak tütünlerin 
kurulacak satış yerlerinde artırma ile satılma
sına imkân veren yeni hükümler konmuş
tur.» 

5 nci prensip de: «Tütün satışlarında ekici
lerin aldatılmasına engel olacak yeni hüküm
ler konulmuştur,» denilmektedir. 

Şimdi bu prensipler açısından kanunun 
tümü üzerindeki görüşlerimizi belirtiyorum : 

İkinci prensip, tasarının 28 nci maddesiy
le temin edilmeye çalışılmıştır. Bu madde hük
mü Tütün Tarım Satış kooperatifleri, bölge 
birlikleri ve Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği kanun tasarısı ile bir arada düşünüldüğü 
takdirde bir mâna ifade eder. Yalnız başına bu 
madde prensipte arzu edilen ekici lehindeki 
satış düzenini temin edemez, biraz sonra mi
salleriyle arz edeceğim. 

5 nci prensipte belirtilen, ekicilerin aldatıl
masına engel olacak hükümleri itiraf edelim 
ki; bu kanunda yeteri ölçüsünde bulamadık. 
Şimdi bunu somut bir misal üzerinde ve geç
miş vakıalara istinaden arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü piyasa dü
zeninde tütün ekici örümcek ağıma takılmış 
bir sineğin çaresizliği içindedir. Bu teşbihi
mizi bir örnek olayı ile açıklamak isterim: Ma

nisa'nın Halit Paşa Bucağından 17 tütün ekici 
1966 ürününü Sanver firmasına satmışlardır. 
Bu 17 kişinin bankalara ve koperatiflere bor
cu yoktur, yani koçanları temizdir. Tekel'in de
posundan alıp kendi deposuna nakletmek için 
tüccar para ödemeye mecbur değildir, hiç öde
meden alır gider. 17 kişinn isimleri de vardır, 
ismini arzu ederse Sayın Tekel Bakanına ver
meye hazırım. 

ABDÜLBÂR1 AKDOĞAN (Ağrı) — Hep 
aynı şeyleri tekrarlıyorsun. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Sen de geçen 
seneki safsataları söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, 
müdahale etmeyin. 

Sayın Mustafa Ok, zatıâliniz de bu şekilde 
hitabetmeyiniz. 

MUETAFA OK (Devamla) — Manisa Te
kel İdaresi ekicilere haber vermeden, dikkat 
buyurunuz, Manisa Tekel idaresi ekicilere 
haber vermeden, tüccarın tütünleri kendi depo
suna nakletmesine müsaade etmiştir. Tüccar 
bu tütünleri bankaya terhin etmiş ve % 75 kar
şılığını bankadan almış, fakat 17 tütün ekici
ye ödemiyerek başka ihtiyaçlarında kullanmış
tır. Bu birinci sıkıntısı: 

Şimdi ikinci sıkıntısını arz ediyorum: Pa
rasını alamıyan tütüncüler durumu bildirmek 
üzere Manisa Tekel Müdürlüğüne müracaat et
miş ve vazifeli bir memur, ismi de ben de mev
cut, burada açıklamıyacağım, «Bir sene de ça
lışmadık», yahut da «Bir sene de tamir için ça
lıştık», dersiniz diye cevap veriyor tütün eki
cilere. Tekel idaresi memurunun ekicilere hi
tap tarzına dikkatinizi çekmek isterim. 

Üçüncü ıstırabı: Sanver Firması sahibiyle 
konuşarak meseleyi halletmek üzere 25 - 30 
ekici Sanver'in İzmir'deki mağazasına giderler. 
Sanver'in telefon daveti üzerine gelen polis
ler, ekicileri zorla mağazadan dışarı atarlar, 
ekiciler elleri boş dönerler. 

Ve devam ediyor sahne: Meselelerini ka
nun yoliyle halletmek için beraberce bir avu
kat tutarlar, fakat burada da talihsizlikleri 
devam eder, avukat meseleyi uzatır, sonradan 
avukatın ekicileri Sanver'e sattığı ve ekicilerin 
külliyetli bir miktar parasının üzerine yattığı 
öğrenilir, ekiciler onu da mahkemeye verir
ler. 
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Eklinin ıstırabı burada da bitmez, çırpın
ması burda da bitmez, düştüğü bu çaresiz ağda 
çırpıntısı devam eder. 

Bu arada ekiciler 1967 mahsulünü ekmek 
için, meydana getirmek için banka'dan kredi 
lalmıya giderler; fakat bir önceki yıl aldıkları 
kredilerini, yani borçlarını ödemedikleri için 
kendilerine kredi verilemiyeoeği söylenir, bu
radan da elleri boş dönerler. 

Sonra Sanverzedeler - bu Ege'de bir tabir 
olmuştur - Sanverzedeler Karaoğlanlı bölge
sinde ıSayın Başbakan'in yolunu keserler - Kim 
kesmiş, kim konuşmuş onun da ismi var - ora
da Başbakan'a yaptıkları müracaattan da el
leri boş dönerler. Kanun ve mevzuat müsait de
ğildir. 

Son safhada çaresiz kalan ve yorgun düşen 
örümcek ağındaki sinek nasıl kendisini örüm
ceğe teslim ederse, ekici de öylece kendisi
ni tefecinin kolları arasında bulur ve böylece 
son safhaya gelinir. Bu safhada artık, örüm
cek sineğin, tefeci de köylümüzün iliklerini 
emeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın İçişleri Baka
nı daima buraya çıkar, «somut misal istiyorum, 
yer gösterin isim verin», der. Ben onun için 
bilhassa daima yer gösteriyorum ve isim ve
riyorum. 

BAŞKAN-— Sayın Ok, bir dakikanız kaldı. 
MUSTAFA OK (Devamla) — Kaç dakika 

efendim, duyamadım. 

BAŞKAN — Yarım saatin dolmasına bir 
dakikanız kaldı. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Sarıgöl'ün 
Alemşahlı köyünden ismail Ayhan ismindeki 
tütün ekici bankadan kredi alamadığı için ça
resiz ve dermansız olarak 3 000 lira borç al
dığı Denizli'nin Buldan kazasından Halil Me
nemen'in zalim kolları arasına düşmüş ve du
rum şöyle inkişaf etmiştir : 

1967 Ocak ayında 3 000 lira almış, Nisan 
ayında 5 000 lira ödenmesi lâzım. Tütün para
sını alamadığı için ismail Ayhan borcunu ödi-
yememiş, senet 8 000 lira olarak Kasım ayına 
temdidedilmiş, altı ay sonra 8 000 lira ödemek 
üzere. Tüccar tütün parasını ödemediği için, 
İsmail Ayhan alacağını % 17 kırdırarak tütün 
tüccarından alabilmiş ve ancak çok âcil mas
raflarını karşılıyabilmiş, senet bu sefer 10 500 

liar olarak Mart ayma temdidedilmiştir, 3 ay 
sonra 10 500 lira oluyor, Mart ayında. Tefeci
den 1967 yılının Ocak ayında 3 000 lira olarak 
alınan borcun 12 ay sonra 10 500 lira olduğu 
görülmektedir. Ekicinin bu parayı nasıl ödiye-
ceği, üzerinde ciddiyetle durulacak bir mese
ledir. 

Tefecilik köylülerimizi, müstahsilimizi tar
lalarından mahrum edecek ciddî mazarete ulaş
mıştır. Ama bu kanun da maalesef ekicimizi te
fecinin eline düşürmeme, düşmesini önleme ted
birleri getirilmemiştir. Biraz sonra imkân bu
lursak vesikalarla görüşlerimizi açıklamaya 
devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN -r- Millet Partisi Grupu adına, 
Sayın Hilmi işgüzar. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Millet Partisi Meclis Grupunun görüşlerini, 
gündemdeki Tütün ve Tütün Tekeli kanun ta
sarısı münasebetiyle arz edeceğim. 

Memleketimizin ekonomik hayatında bü
yük çapta etkisi olan tütün konusu gerçekten 
memleketimiz için ve memleketin ekonomik 
durumu, ticari münasebetler bakımından, mem
leketimize sağlıyacağı döviz bakımından büyük 
bir önem taşımaktadır. Bugün tütün is
tihsalinin artırılmasiyle iyi kaliteli ve bol mik
tarda tütün üretimine giden memleketler düne 
nazaran daha da çak artmış vaziyettedir. Artan 
Dünya nüfusu, tütüne karşı duylan ihtiyaç mil
letleri her yönüyle tütün üretim ve ticareti yo
luna sevk etmiş bulunmaktadır. Bugün dünya 
ticaretinde tütün konusu rekabet haline gel
miştir. Çünkü her milletin ticaret muvazene
sinde ve döviz sağlamasında büyük çapta bir 
kaynak olan tütün, daha da çok gelir getirmek 
için üzerinde durulması lâzımgelen bir mesele
dir. 

Tütün üreticisini, tütün ziraatini en iyi şe
kilde memleket gerçeklerine ve dünya istek
lerine uygun hale getirme yanında, iyi kaliteli, 
içimi her yerde aranan tütünlerin satışının da 
en iyi şekilde düzenlenebilmesi kanunlarla ola
caktır. 

300 seneden beri yurdumuzda üretimi yapı
lan ve her sene bütçemize gelir sağlıyan tütün 
konusu Tütün ve Tütün inhisarı Kanunu adı 
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altındaki mevzuatla idare edilegelmiştir. Dün
yada olduğu gibi memleketimizde de sosyal, 
ekonomik ve hattâ siyasi sahalarda değişiklik
ler olduğu bir gerçektir. Her değişiklik yeni 
ihtiyaçlardan meydana gelmiştir. Meydana ge
len ihtiyaçlara gerek maddi ve gerekse mâ
nevi yönden cevap vermek milletleri idare eden 
teşriî organlara düşen en büyük bir vazifedir. 

Türkiye'de bugün nüfusun % 70 ini zirai 
sahada çalışan köylü vatandaşlar teşkil et
mektedir. Zirai sahada çalışan nüfusun içeri
sinde 2,5 milyon insanın meşgul olduğu, hayat
larını idame ettirmek için çalıştıkları bir saha
da tütün sahasıdır. 

EMmi, dikimi, bakımı ve bunların toplan
ması ve demetlenmesi, piyasaya satış için geti
rilmesi ayrı ayrı, özel itina istiyen işlerdir. 
Zirai sahada mevsim içerisinde bakımı ile ke
sin neticeyi almak mümkün olmıyan en zah
metli iş tütün üreticiliği işidir. Bütün sene 
hattâ senenin üstünde bazen 14 aya varan bir 
zaman içinde Türk köylüsünün, daha doğrusu 
tütün üreticisinin ailece zamanını alan ağır 
bir meslek dalıdır. Bugüne kadar tütün müs-
tahsılları daima mağdur olmuştur. Esasında 
fakir olan halkımız kendisi için yeterli kredi
den mahrum olduğu için, yapacağı işlerin ne
ticesini alıncaya kadar birçok yollara başvur
mak durumunda kalmakta ve bu sebeple de 
tütünlerini çok daha önce elden çıkarmakta, 
yok pahasına satagelmektedir. Bütün sene dur
madan didinen tütün müstahsılları daima bu
lundukları yerlerde kalmışlar, ekonomik güce 
maalesef kavuşamamışlardır. Aksine artan nü
fus ve sabit toprak karşısında krediden, teknik 
bilgiden, gübreden ve teknik araçlardan im
kânsızlık sebebiyle istifade edememeleri, onla
rı daha da müşgül duruma düşürmüştür. 

3437 sayılı Kanun tütün üreticisine gerekli 
imkânları vermekten uzak bir durumda kal
mıştır. Tütün sahaları, il ve ilçe olarak, kesin 
olarak tesfoit edilmek suretiyle yurdun çeşitli 
tabiat şartlarına ve iklim münasebetlerine gö
re aynı vasıfta tütün ekilecek sahalarının tes-
biti cihetine gidilmesi ve böyle yerlerde tütün 
üreticiliğine önem verilmesi hem tütün müs-
tahsıllannın emeğinin kıymetlendirilmesi bakı
mından ve hem de yurt ekonomisi yönünden 
dış ticaret dengesine karşı fayda sağlıyacak 
tedbirlerdir. Bu yeni kanun tasarısında bu yön-

j de yeni maddeler görmekteyiz. Bu bakımdan 
bu kanunun tümü üzerinde Millet Partisinin 

I lehte olduğunu bu vesile ile belirtmek isterim. 
1 Yurdumuzun muhtelif yerlerinde tütün işle-
| riyle meşgul olan tütün müstahsılları, kanunla

rın yetersizliği ve idaredeki bâzı yanlış tutum 
ve davranışlar yüzünden daima şikâyetçi olma 
durumundan kurtarılamamışlardır. Kendi eme
ğinin karşılığını bile alamıyan, birçok senelerde 
mavi küf hastalığı ve diğer zirai sahalarda gö
rülen tahribatlar yüzünden müstahsilin emeği 
boşa gitmekte, mahsulün tabiat şartlarına uy
gun olarak iyi olduğu senelerde de gerekli mad
di imkânlardan yoksun olan vatandaşlar kredi 
imkânlarına kavuşamadıkları için ellerindeki 
tütünleri tüccarlardan aldıkları avans parayla 
yok pahasına satmakta, bu şıkta da yine müs
tahsil zarar görmektedir. 

Tütünlerin değer fiyatla satılması, her şey
den evvel istenilen kalitede gerek yurt içi, ge
rekse dış ülkelerde aranan tütün vasfında tütün 
istihsal etmekle mümkün olur. Bunun için de 
tütünlerin sahaları teknik yönleriyle tefrik edil
dikten sonra ilân edilmek ve ilân edilen bu yer
lerde ekilecek tütün nevinin halka bildirilme
siyle olacaktır. Bunu, hazırlanmış olan ve şimdi 
üzerinde konuşma yaptığımız kanun tasarısı 
aşağı - yukarı sağlamış bulunmaktadır. 

Hemen, bu vesileyle söyliyelim ki, tütüncü-
I lük bir meslektir, demiştik. Kaldı ki, bugün ba

kıyoruz avukatlar, doktorlar ve çeşitli meslek 
mensupları tamamen tütün ekiciliği yapmakta 
ve gerçek mânasiyle tütün ekiciliğinde para ka
zanacak olan vatandaşlara da bunların zararı 
dokunmaktadır. İşte yeni kanun tasarısı, ekim 
sahalarının tahdidi ve bunu meslek olarak ka
bul etmesi bakımından yeni maddeler getirdiği 
için biz bu tasarıyı yine yerinde buluyoruz. 

I Bu kanun, tütün ekimi yasak edilmiş veya
hut serbest olup da hastalık yapan ve zararlı 

I böceklerin zararlarının önlenmesi için geçici ya
sak uygulanan yerlerde dikilen tütünlerin sö
külmesini zorunlu kılmaktadır ki, bu da aşa-

j ğı - yukarı tütün üretimini bir disiplin altına 
I almak gayesi içindir. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, Türk tü-
I tünleri kalite bakımından en iyi tütünlerdendir. 
I Icimi hemen her yerde aranmaktadır ve yapı-
| lan araştırmalara göre de, - daha önce de bilve-
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sile arz etmiştim - bir yabancı tütün araştırma 
istasyonunun neşredilen, deklere edilen rapo
runda da belirtildiği üzere, Türk tütünlerindeki 
nikotinin en az kanser yaptığı hususu bugün 
ilmen tesbit edildiği için, bütün dünyanın kan
ser üzerinde hassasiyetle dikkatlerini çektiği 
bir zamanda neşredilen bu rapor, bütün dış 
memleketlerdeki tütün istihsal eden firmaların, 
şirketlerin gözlerini Türk tütünleri üzerine çek
miş bulunmaktadır. Bundan da istifade etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Esasında bütçemize büyük gelir sağlıyan tü
tüncülüğe önem vermek ve tütün müstahsılla-
rını himaye edecek kanunları çıkarmak zorunda 
olduğumuz için, bu zamanın icaplarına uygun 
olarak 1938 de, 1943 te ve daha sonraki zaman
larda tütün konferanslarında hükümetler ara
sındaki yapılan konuşmalarda bâzı ihtiyaçlar 
tesbit edilmiş, gerçekler meydana gelmiş ve yu
karda sayısını söylediğim 3437 sayılı Kanunun 
artık ihtiyaca cevap veremiyecek bir durumda 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bugünkü satış usullerindeki basitlik, ilkellik 
sebepleriyledir ki, ekiciler tütün satışlarından 
zarar görmekte, fiyat iniş ve çıkışları tütün müs-
tahsıllarınm daima aleyhinde devam edegelmek-
tedir. Yeni kanun satış yerlerinde tütünlerin 
artırma ile satılmasına imkân verdiği için de 
müstahsılların bundan oldukça istifade edeceği 
kanaatini taşımaktayız. 

Kanunun 4 ncü maddesi, tütüncülüğümüzde 
karşılaşılan zorluklardan çoğunun üretimin mik
tarı ve kalite bakımından düzenlenmesinin bir 
esasa bağlanmamış olmasından doğduğunu ve 
üretimin sadece fiyat politikası ile düzenlenmesi
nin mümkün olmadığını ortaya koyan tecrübe
lere dayanmıştır. Bu nedenledir ki, tütün üre
timinin memleket iktisadi ve ticari gereklerine 
ve satış imkânlarına göre düzenleme yetkisini ve 
gerekli tedbirleri almayı Bakanlıklararası Tütün 
Kuruluna vermiş bulunmaktadır. 

Yine bu kanun, tütün kalitesini bozmamak 
için, bir yere masruf olan tütün çeşidi, tohum 
veya fidelerini başka çeşitlere ayrılmış olan yer
lere ekmek, dikmek ve ekim veya dikim amacı 
ile taşımayı yasaklamış bulunmaktadır. Bu da 
lehedir; müstahsilin lehine olduğu gibi tütünle
rin kalitesinin bozulmaması bakımından da ye
rindedir. 

Yabancı memleketler fon kuruluşları tara
fından bilimsel araştırmalar için istek halinde, 
karşılıklı olması şartı ile, istenilen çeşitlerden, 
kanunun maddesinde yer almış olduğu üzere, 
bir yıl için en çok on grama kadar tohum gön
derilmesini Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanla
rının müsaadesine bağlamış olması da, Hükü
metlerin takibedeceği tütün politikasının, yine 
kendilerinin görüşlerine, memleket gerçeklerine 
göre ayarlanması bakımından bir imkân getiren 
maddedir. 

Tütünlerin iyi vasıfta yetiştirilmesi, kontrol-
larının yapılması ve her türlü tütün teknolojisi
ni ve tütün siyasetini takip bakımından tütün 
eksperlerinin yetiştirilmesi için Yüksek Tütün 
Eksperleri Okulunun açılmasını yine bu kanu
nun iyi maddelerinden birisi olarak kabul edi
yoruz. 

Tütün satış merkezlerine ve tütün satışların
da yapılacak sözleşmelerin alıcı - satıcı ve Tekel 
İdaresinde birer suretinin bulunmasını öngören 
kanun maddesi de, kontrolların daha iyi bir şe
kilde yapılmasını sağlamak, alıcı ile satıcı ara
sındaki ilerde doğacak olan ihtilâfların daha iyi 
bir şekilde çözümlenmesi bakımından, delille
rin tesbiti, saklanması bakımından da yerinde 
bir maddedir. 

Yine tütün tüccarlarının vakitsiz olarak, 
müstahsilin maK sıkıntılarından istifade etmek 
suretiyle, tütünleri önceden ekicinin elinden al
masını da bu kanun tasarısı kısmen önlemiş bu
lunmaktadır. 

Bu kanun, avansla ilgili 24 ncü maddede 
yer alan hususları ile de ekicinin himayesini üze
rine almıştır. Gerek Devlet olsun, gerekse şahıs 
olsun, ekiciye avans vermek ekicinin haklarını 
ihlâl etmek değildir. Ancak eşit satış şartları 
karşısında avans verene bir tercih hakkını tanı
maktadır ki, bu da en demokratik, en iyi şekil
dir. Yani tüccarın, Devletin bir ekiciye avans 
vermiş olması, onun tütünlerini yok pahasına al
ması demek değildir. Avans verdikten sonra 
tütünün rayiç bedeli üzerinden satışı veya ar
tırma yolu ile tesbit edilen fiyat ne ise, o fiyat
tan aldığı takdirde ancak avans verene bir ter
cih hakkı verilmektedir ki, bu da ekicinin lehi
ne olan bir maddedir. 

Bugüne kadar tatbikatta yapılagelen ve ön
ceden avans vermek suretiyle yok pahasına tü-
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tün müstahsilinin bütün ürünlerini kapatan tüc
carların bu arzularına yeni kanun tasarısı kıs
men mâni olmuş bulunmaktadır ki, biz bunu da 
müstahsil lehine, zor bir meslekten olan tütün 
ekicilerinin lehine görüyoruz. 

Tütün alım ve satımında alım - satım sözleş
melerinin uygulanmasında doğan uyuşmazlıkla
rın çözümlenmesi bu kanunla daha süratli ve da
ha pratik bir hale getirilmiş bulunmaktadır. 
«Uyuşmazlık halinin doğması üzerine alıcı, eki
ci veya var ise ekicinin isteğine dayanarak eki
ciyi temsilen Ekiciler Birliği, mahallî sulh mah
kemesine hakem istediğini ve hakeminin kim ol
duğunu yazı ile bildirir. Mahkeme bu başvur
mayı müteaakip üç gün içerisinde karşı tarafın 
hakemini seçmesini ister, mahkemece seçilen ha
kem yolu ile karar verilir.» kaydı da gerçekten 
zamanı kısaltan bir kayıttır. Bu sayede arada
ki ihtilâfın çözümlenmesinin uzayıp gitmesine 
mâni olunmuştur. Bilhassa işin uzatılmasını is-
tiyen tarafların hakemini seçmemek suretiyle 
zaman kazanmasına bu kanun mâni olmaktadır 
ve seçilen hakemler beş gün içerisinde karar ver
mek zorundadır. Bu kararlara itiraz mümkün
dür. Bu suretle uyuşmazlıklar kısa zamanda hal
ledilmek suretiyle tarafların daha çok mağdur 
edilmesi önlenmiş olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, tütün ve tütün te
keli kanun tasarısının, tütün ticareti ile ilgili 
hükümler altında, tütün tüccarlarını kayda ta
bi tutması da ayrı bir önem taşımaktadır. Tüc
car, yeterlik ve niteliğine sahibolmak ve Tekel 
Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş bel
ge almak mecburiyetine tabi tutulmuştur. Bel
gelerini almış olsalar bile, kanunun yürürlüğe 
girmesinden geriye doğru en çok üç yıl içerisin
deki, ekici piyasaları dâhil olmak üzere, ekiciye 
karşı bu kanunda derpiş edilen alım - satımla il
gili vecibelerden her hangi birisini süresi içinde 
yerine getirmiyenlerin belgelerinin iptal edilmesi 
kaydının kanun maddesinde yer almış olması da 
gerçekten iyi ve yerindedir. Zira bugüne kadar 
bu yola baş vurulmadığı için müstahsil sırtın
da saltanat sürmüş ve bu yüzden büyük serma
yedar olmuş tüccarlar bundan sonra böyle eki
ciyi ezemiyeceklerdir. Ekicinin sırtından mil
yonları kazananlar hile yoluna baş vurmak su
retiyle ya iflâs ettiklerini iddia ederek o yola 
sapmaktadırlar, ya da şirketlerini feshetmek su-

I retiyle müstahsıla zarar vermek yolunu bugüne 
kadar denemişler ve muvaffak olmuşlardır. 

Kanun tasarısı ayrıca Anayasada gösterilen, 
6831 sayılı Kanunu da dikkate almak suretiyle, 
orman içerisinde yaşıyan vatandaşların da tütün 
ekeceklerini dikkate almak suretiyle orman le
hine ayrıca bir kayıt koymuş bulunmaktadır. 
Millî servet olan ormanların tütün ekimi mak-
sadiyle, açmacılığa gidilerek, mahvedilmesin! 
önlemiş bulunmaktadır. Esasında Anayasanın 
hükümlerine paralel olarak, ormandan açıla
cak ve orman yangınından hâsıl olacak sahala
rın yine orman kalacağı hükmü tasarının 3 ncü 
maddesinde de yer almış ve bu kısım kabul edil
miştir. 

Tütünlerin kalitelerinin düzeltilmesi, iyi ka
liteli tütün satışlarının satış merkezlerinden ida
re edilmesi ekicilerin himayesi ve tüccarlarda 
aranan vasıflar ve kayıtlar yanında, ekici tü
tünlerinin sigorta ettirilmesinin de kanun tasarı
sının 55 nci maddesinde ele alınmış bulunması 
ileri bir adımdır. 

Şunu hemen ilâve edelim ki, bütün dünya 
memleketlerinde, bilhassa Avrupa'da, zirai si
gorta meselesi tamamiyle halledilmiştir. Bu tü
tünlerin, Tekel İdaresince ekicilere ayrılmış am
barlara giren ekici tütünleri, İdarenin eksperleri 
tarafından takdir edilecek kıymet üzerinden yan
gına karşı sigorta ettirileceği şart koşulmuştur. 
Ve, sigorta primleri bilâhara ekiciden alınmak 
suretiyle Tekel idaresi tarafından ekici adına 
ödenir, kaydının da bulunması, ekicilere sosyal 
bakımdan muayyen zaman için yardımcı bir mad
dedir 

Re'sen Tekel idaresi tarafından yapılacak 
sigortalar için de ayrı bir fon tesisini, kanunun 
55 nci maddesi öngörmüştür. Bu maddenin ye
rinde olduğunu beyan ederken, hemen ifade ede
lim M, tütün müstahsıllarının, ekicilerinin bü
tün mevsim boyu çalışmaları, daha doğrusu ha
yatlarının sigortadan mahrum edilmiş olması 
keyfiyeti de ilerisi için düşünülecek bir konu
dur. Temennimiz, tütün ekicilerinin de işçiler 
gibi sigorta hükümleri altına alınması ve bun
ların da hayatlarının sigortaya tabi tutulması
dır. Bu elbette ki, millî ekonomik gücümüzün 
artması ile olacaktır. 

Ayrı bir konu şudur ki, bu kanunda, bilhassa 
I haczedilen tütünlerin açık artırma ile satılması-
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nı, tarafların lehine alınmış bir hüküm olarak 
kabul etmemek de mümkün değildir. 

Tümü üzerinde konuşmalarımızı kısaca yap
tığımız Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısı 
birçok ihtiyaçlara cevap verecek maddeleri ih
tiva etmektedir. Yeri geldiği zaman, maddeler 
üzerinde ayrı ayrı olmak üzere görüşlerimizi 
beyan edeceğiz. Şimdilik, memleketimizin öte
den beri tütün ekicilerinin başbaşa kaldıkları 
sıkıntılara cevap verecek olan Tütün ve Tütün 
Tekeli kanun tasarısının üzerindeki görüşlerimiz 
bundan ibarettir. Bu vesileyle hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Ni
hat Diler. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısı üzerin
de Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunun görüş
lerini açıklamak üzere yüksek huzurlarınızı işgal 
etmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; tkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında kalkınmamızda ağırlık noktası
nı sanayi sektörüne vermiş bulunmamıza rağ
men, memleketimizin coğrafi şartları, istihsal et
tiği ve ihracettiği mahsulleri ve mamulleri ba
kımından karekteristik özelliği, tarım vasfını 
hâlâ muhafaza etmesidir. Kalkınmamız için ge
rekli dövizi teinin etmekte büyük güçlükler çek
mekteyiz. öteden beri zirai mahsullerimizin için
de tütün, millî ekonomimiz üzerinde müessir olan 
en önemli ve ihracatımızda da başta rol oynıyan 
bir mahsulümüzdür. Bu mahsulün, memleketi
mizin müsait coğrafi şartlarına göre istihsalini 
artırmak ve en yüksek haddine çıkarıp, kalitesi
ni de devletlerarası ticarette daima rekabet 
edebilecek seviyede tutmak ve sürümünü temin 
etmek başlıca görevimiz olmalıdır. 

3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarları Ka
nunu çıkarıldığı günden bu tarafa memleketi
mizin ekonomik, sosyal, hukukî durumunda bü
yük değişiklikler olmuştur. Bu itibarla bu ka
nun, günün şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap ve
recek durumda değildir. Bu tasarı, günün eko
nomik ve sosyal ihtiyaçları, memleketimiz için 
özellik arz eden durumu nazarı dikkate alınarak 
Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. Gerekçesin
de nedenleri en güzel şekilde izah edilmiş vazi
yettedir. 

Ezcümle bu tasarı; fiyat iniş çıkışlarını ön-
liyen, satış usullerinde sürat sağlıyan, modern 
usul ve metotlara göre tütün eksperlerinin ye
tiştirilmesini sağlıyan, tütün ekicilerinin aldatıl
masını önliyen, tütün kalitesinin yükseltilmesini 
ve muhafazasını sağlıyan, tütünlerimizin tiple
rinin modern standartlara göre tesbit edilmesini 
sağlıyan, ihracatımızın imal tiplerini denetliyen 
ve nihayet Osmanlı İmparatorluğundan kalma 
3437 sayılı Kanuna intikal eden reji fikrinin 
ortadan kaldırılmasını temin eden hükümler ge
tirmektedir. 

Y. T. P. Meclis Grupu olarak, tütün istihsa
linin artırılması ve kalitesinin yükseltilmesi için 
ekim sahalarının yeniden gözden geçirilmesi ve 
yeni bir fiyat politikasının takibedilerek, öteden 
beri mevcut istikrarsızlığın bertaraf edilmesi ve 
tütün müstahsıllannın bu suretle elemeğinin, 
almterinin sömürülmeden memleketimizin im
kânları içinde değerlendirilmesini, bu yolda sarf 
edilen gayretlerin kolaylaştırılmasını öngören 
kanun tasarısı, tatbikatta vâki asksaklıkları da 
bertaraf eden bir hedef gözettiği ve tütün eki
cilerinin öteden beri mevcut şikâyetlerini gideri
ci mahiyette olması dolayı siyle kanun tasarısına 
müspet oy vereceğimizi ve müspet karşıladığımı
zı arz etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri; kanuni tedbirler güzel; 
fakat kanuni tedbirlerin yanında, temenni ola
rak, bu kanuni tedbirlerin titizlikle yerine geti
rilmesini ilgili bakanlıklardan da talebetmek bi
zim başta gelen görüşümüzdür. Çünkü, kanun
lar ne kadar iyi tedbirler getirirlerse getirsin
ler, bu kanunları muayyen kimseler yürütmek
tedir. Eğer yürütücü kimseler kanunun maksa
dına, ruhuna uygun şekilde kanunları yürütmez
lerse, uygulamazlarsa, bu takdirde kanundan 
beklenilen tedbir ve menfaatlerden netice tahas-
sul etmez, müspet netice meydana gelmez. 

Sayın milletvekilleri; bütün bu nedenlerle 
tasarıya müspet oy kullanacağımızı arz ettim. 
Maddeler üzerinde görüşlerimiz mahfuz kalmak 
kaydiyle, tasarının milletimize ve memleketimi
zin baş ihraç maddesi ve kalkınmamızın en mü
him dayanaklarından biri olan tütünün istih
salinde büyük rol oynayan tütün ekicilerine ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi grupum 
adına saygı ile selâmlarım. 
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BAŞKAN — Şimdi gruplar adına ikinci de
fa söz istemiş olan arkadaşların isimlerini arz 
ediyorum : 

Güven Partisi Grupu adına Sayın İrfan Sol-
mazer, 0. H. P. Grupu adına Sayın Mustafa Ok., 
T. i. P. Gupu adına Sayın Yahya Kanbolat. 

Söz sırası Güven Partisi Grupu adına Sayın 
irfan Solmazer'indir. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Sayın Sol
mazer'in yerine ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. Solmazer'in ye
rine Sayın Mustafa Uyar görüşecek efendim. Bu
yurunuz. Saat 16,20. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MUSAT-
FA UYAR (izmir) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Salı günü Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasa
rısı hakkında Güven Partisinin görüşlerini arz 
etmeye çalışmış ve genel prensipler üzerinde ta
sarının önemli kısımlarını da eleştirmek suretiy
le, bu tasarının tütün müstahsili için iyi buldu
ğumuz taraflarını ve yine noksan bulduğumuz 
cihetlerini arz etmiş, noksanlıkların giderilmesi 
için düşündüklerimizi madde değişiklikleriyle 
Yüce Meclisin huzuruna getireceğimizi beyan et
miştik. Bugün, tasarı üzerindeki eleştirmemizi 
biraz daha derinleştirmek suretiyle, noksan ka
lan düşüncelerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; tütün, Türk Devleti
nin bir numaralı ihraç maddesidir ve dünya re
koltesi 4,5 milyar İdlo olan tütünün yüzde 6 sı 
ortalama olarak Türkiye'de yetişmektedir ve, ge
çen celsede belirttiğim gibi, tütün saayiinden ve 
tütün tarımından 2,5 - 3 milyon civarında vatan
daşımız nafakasını, geçimini temin etmektedir. 

Tütün, dünya ticaretinde arz ve talep kanu
nuna tabi bir ürünümüzdür. İhraç maddemiz ola
rak, dünya pazarının şartlarına ve kaidelerine 
uygun olarak ticaretinin düzenlenmesi lâzımge-
lir. Dünya pazarındaki tütün piyasasını izle
meden, dünya pazarındaki tütünün satılış kar
şılığını tesbit etmeden dâhilde fiyat tesbiti cihe
tine gitmek, nisbeten hayal olur. Şu halde, ge
çen celsede arz ettiğim gibi tütünün maliyetini, 
maliyet unsurlarını nazarı itibara alarak muhte
lif kollardan tesbit ederken, bunlara zamimeten 
tütünün dış piyasadaki değerini, fiyatını da na
zarı itibara almamız ve geçmiş yıllardaki ihraca
tımızı ve satış fiyatlarımızı da göz önünde tut

mamız gerekir. Bu, Ticaret Bakanlığının ve 
Hükümetin bir görevi olmakla beraber, tasarıda 
tütün ticaretinden, tütün tüccarlarının birbirle
rine olan tütün satışlarından ve ihacattan bah
sedildiği için, bu konuda biraz daha derinliğe 
girmek faydalı olur kanısındayım. Bu itibarla, 
tütün ticareti ile tütün ticaretini derpiş eden 
maddelerin bu arz ettiğim hususlarda noksan 
hükümler getirdiği kanısındayız. Bunların dün
ya piyasasını izliyecek bir şekilde ikmal edilmesi 
gerekmektedir, inancındayız. 

İhraç işini bu şekilde formüle ettikten veya 
tesbit ettikten sonra, ihraçta istekli alıcı bula
bilme unsuruna geçiyorum. 

Hiç şüphe yok ki, zaman zaman tekrarlanan 
iyi tütüne iyi para, iyi mala iyi para politika
sını dâhilde değil, dış piyasada da göz önünde 
bulundurmak mecburiyetindeyiz. Bu tütün ta
sarısı ile gayemiz, hiç şüphe yok ki, tütün eki
mini en müsait sahalarda, alanlarda yapmayı te
min etmektir. Ancak memnu mıntaka dediğimiz 
mmtakayı tesbit ederken, bugün tütün tarımın
dan geçinen vatandaşların geçimlerine mâni ola
cak şekilde bir tahdide gitmenin doğru olmıya-
cağı inancındayız. Geriye dönüş zordur. Bugün 
tütün dikilen sahalar, alanlar, bugün tütün di
ken aile daraltılmamalıdır. Bir başka deyişle, 
bugün tütün dikilen alanların içerisinde haki
katen herkesin ittifak ettiği «karasuluk» gibi 
tütütn yetiştirmeye müsaidolmıyan alanlar tah
dit dışına çıkarılmalı, ama ekici adedini azaltıcı 
yollara tevessül edilmemelidir. Yıllık istihsali
miz, normal olarak dâhildeki istihlâkimiz ve ih
racatımız nazarı itibara alınmak suretiyle yapı
lacaktır. Bu tahdit ve tesbit işlerinde hasis dav
ranmanın lüzumsuzluğuna inanıyoruz. Çünkü, 
nüfusumuz her yıl % 3 artmaktadır. Bu nüfus 
artışı da nazarı itibara alınırsa, tütün sahalarının 
tesbitinde bu arz ettiğimiz nokta üzerinde dur
manın faydalı olduğu kendiliğinden meydana çı
kar. 

Tütün tiplerimizi standartlaştırmak zorunda
yız. Tek tip tütün durumunda, «Şark tipi tü
tün», «Türk Tütünü» denildiği zaman, her yer
de, eski yıllarda arandığı gibi aranan bir tütün 
yetiştirme politikasını teşvik edecek tedbirleri, 
uygulıyacak tedibrleri almalıyız. 

Maliyetin düşürülmesi çarelerini de arama
mız ve tütün ekicisini pahalı tütün yetiştirmek 
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için tazyik eden suni masraf artışlarını önleyici 
tedibrleri de, tasan ile birlikte getirmemiz lâ
zımdır. Bunlar yapıldıktan sonra, ürünümüzü, 
dış pazarlarda eskiden olduğu gibi yeniden ara
nır bir ürün haline getirmiş olur ve Türk tütün
cüsünü de yıllardan beri çektiği çileden kurtar
mış olmanın huzuruna kavuşuruz. 

Ekicilerin teşkilâtlanması, daha çok bundan 
sonra görüşeceğimiz Tütün Satış Kooperatif
leri ve Birlikleri Kanunu ile olacaktır. Şunu pe
şin söyliyeyim, o kanun da tütün üreticisinin 
teşkilâtlanmasını temin edecek bir nitelikte de
ğildir. Sadre şifa verecek hükümler yoktur. 
Peşinen bunu burada söylemeyi faydalı buluyo
rum. 

Tütüncümüzü esaslı bir teşkilâta bağlama
dıkça ne kadar kanun çıkarırsak çıkaralım; bir 
elden, bir teşkilâttan, bir organdan bütün dert 
dilek ve ihtiyaçlarını gidermenin yolunu bulma
dıkça, onları yine nisbeten serbest, yani başı boş 
bir şekilde bıraktıkça gayretlerimizin gayesine 
ulaşmıyacağı kanısındayım. 

Tütüncümüzü en çok ilgilendiren konulardan 
birisi, geçen celse kısaca bahsettim, kredi ko
nusudur. Kredi mevzuunda gayet açık ve net 
olmalıyız. Tütüncüye niçin kredi veriyoruz? 
Diktiği tütün için kredi veriyoruz. Verdiğimiz 
krediyi teminata bağlıyor muyuz? Bağlıyoruz. 
Bir gayrimenkule ipotek ediyoruz vehayut da 
şahsi teminat ile teminata bağlıyoruz. Şu hal
de tütüncüye vereceğimiz paranın karşılığı 
vardır; ya gayrimenkuldur veyahut da mute
ber biir tüccar, zamanında parayı ödiyeoek bir 
tüccar kefaletidir. Böyle olduğuna göre kre
di dağıtımında, kredi verilmesinde bir dekar 
tütün, ilçelere göre, mıntakalara göre kaça 
malolacaksa ve bir dökar tütün normal olarak 
kaç kilo tütün verecekse, bunun karşılaştırma
sını yapmak suretiyle bugün verilen kredinin 
en SÜZ İM misli, üç misli üstüne çıkmak mecbu
riyetindeyiz. Bunu yapmadığımız takdirde, bu
nu sağlıyacak imkânları getirmediğimiz takdir
de, istediğimiz kadar istikrarlı tütün politika
sı diyelim, istediğimiz kadar tütünün masra
fım maliyetini hesaplıyalım, istediğimiz kadar 
Güven Partisi olarak teklif ettiğimiz randıma
nı kuruşlandıralım, randımanı değerlendire
lim, tütüncünün borcu tefeciye olursa, banka
dan, kooperatiften, kendi müessesesinden tü

tünü işliyecek krediyi alamaz tefeciye giderse, 
yine maliyeti yükseltmiş oluruz. Şu halde, te
feciye gidecek kapıyı kapatacak tedbirleri al
mamız lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasan ile bir ye
nilik olarak da, tütün eksperleri yetiştirmek 
için yeni bir okulun açılması öngörülmüş bu
lunmaktadır. Tütüncülük, hiç şüphe yok ki, 
özel ihtisas istiyen bir tarım dalımızdır. Getiri
len tasanda, bu eksperler okulunun Tekel Ba
kanlığı emrinde olacağı veya Tekel Bakanlığı 
tarafından kurulması derpiş edilmiş bulunmak
tadır. Kanaatimizce, bu eksperler okulunun ay
rı bir okul olarak değil, üniversitenin bir da
lında, tanm fakültelerinin bir şubesi olarak, 
meselâ Ege'de, Ege Üniversitesinde, Ege Üni
versitesinin bir tütün fakültesi olarak açılma
sının düşünülmesi daha faydalı ve daha az mas
raflı olur kanısındayız. Bunun daha başka ne
denlerini, maddenin müzakeresi sırasında ge
rekçesiyle arz etmeye çalışacağız. 

Değerli arkadaşlanm, her şeyde samimî ol
mamız lâzım. Biz parola olarak, eğriye eğri, 
doğruya doğru, aka ak, karaya kara prensibini 
benimsemiş bir partiyiz. Gerek Sah günkü ko
nuşmamızda, gerek bugünkü konuşmamızda 
tasannın iyi bulduğumuz ve noksan bulduğu
muz taraflannı gayet açık kalplilikle, samimi
yetle arz etmeye çalışıyoruz. 

Burada bir noktayı belirtmek isterim. Salı 
günkü konuşmamda da söyledim, şahsi kanaa
tim odur ki, Türk Milletinin huzursuzluğunun 
sebeplerinin başında politikacılann, partilerin 
samimiyetsizliği, samimiyetsiz davranışlan, va-
tandaşlann ıstıraplannı istismar eden tutum-
lan gelmektedir. Onun için, bu milletin evlât-
lan olarak, bu milletin mümessilleri olarak ve 
bu milletin vebalini omuzlanna almış insanlar 
olarak her noktada, her adımda samimî olma
lıyız. Ben bunun ısrarla, hararetle takipçisi
yim. Kanunlar istediği kadar iyi olsun» eğer 
bunu tatbik edecek, uygulıyacak olan makam
lar, insanlar veya bu tatbikattan yararlana
cak olan veya bu tatbikatı murakabe edecek 
olan vatandaş ve parti yöneticileri bizler, sa
mimî olmazsak, her olayda bir istismar konu
sunu gaye edinirsek, en iyi kanun en kötü ka
nun olur. Aksi; bir kanun ne kadar kötü, ne 
kadar zalimane, ne kadar diktatörizmıe giden 
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hükümlerle dolu olursa olsun, onu uygulıyan 
idareciler, onu uygulıyan yöneticiler samimî 
olurlarsa, dürüst olurlarsa o kanun iyi bir 
kanun olur. 

Onun için, biz burada tütüncülerin ıstıra
bını dile getirerek, yıllardan beri şahidolduğu-
muz hâdiseleri göz önüne getirerek yeni bir ka
nun çıkaralım diye çalışıyoruz. Bu kanunu çı
karırken, her zaman söylediğim gibi, tamamen 
politikanın dışında, Türk tütüncüsünün eme
ğini değerlendirme ışığı altında gayret sarf et
meliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, tütüncülük çok güç 
bir iştir. Tütüncülüğün güçlüğünü, tütün ta
rımının meşakkatini herkes söyler. Okumuş
tur, dinlemiştir, görmüştür, söyler. Ben, naçi
zane, bunun, içinde yaşamış arkadaşınızım. 
Avukat stajiyerliği yaparken dahi tütün tarla
larında tütün kırmış insanım. 

Bir hâtıramı burada tazîelemek isterim. Or
taokul talebesi iken, bir gün tarlada tütün kı
rıyordum. Gece, sabaha karşı tütün kırarken 
uyukluyordum. Uykumda rüya görüyordum, 
rüyamda helva yiyordum. Helva yerine tütün 
yapraklarını yediğimin farkına vardım ve o 
rüyadan uyandım. 

tşte tütüncünün meşakkati arkadaşlar, işte 
tütüncünün meşakkati bu. Binaenaleyh, bu ıs
tırabı giderecek bir kanun çıkarırken istismar 
yollarını kapamalıyız. Ne kadar kaparsak ka-
pıyalım, şunu söyliyeyim ki, anlatmak istedi
ğim, eğer samimiyetten uzak bir fikrin sahibi 
isek, samimiyetten uzak bir davranışın sahibi 
isek, istismarı gaye edinmişsek, bu kanun de
ğil, binlerce kanun bunu önliyemez. Ben size 
tescil ettirmek için bir misal vereceğim. Aka 
ak, karaya kara, diyen bir partinin sözcüsü 
olarak, Milliyet Gazetesinin 25 Mart 1967 gün
lü nüshasının birinci sayfasında ve 4 ncü sü
tunundaki haberi birlikte okuyacağız. 

«25 Mart 1967 Fethiye özel» 
«Ecevit : Tütün Ekicisini Tekel Yalnız Bı

raktı» dedi. 
«C. H. P. Genel Sekreteri Bülent Eoevit ön

ceki gece Fethiye'de yaptığı toplantıda, Tekel 
tütün ekicisini yalnız bırakmıştır. Ege tütün 
piyasasını Cumartesi açıp, Pazar günü resmî 
tatil diye alıma son vermiş, bu yüzden aracı
lar tütün fiyatlarını büyük ölçüde kırmıştır. 

Müstahsil tütüne yaptığı masrafı bile çıkara
maz hale gelmiştir.» Demeç bu. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Yüzde yüz 
doğru. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MUS
TAFA UYAR (Devamla) — Arkadaşlar, eğri 
oturalım, doğru konuşalım... 

MUSTAFA OK (Manisa) — Buna doğru 
demiyorsan hiçbir şey bilmiyorsun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MUS
TAFA UYAR (Devamla) — Müsaade buyu
run; eğri oturalım, doğru konuşalım... 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Yüzde yüz 
doğru. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MUS
TAFA UYAR (Devamla) — Bu haber doğru 
değil. Bu haber yalan, bu haber vicdan sömü
rücülüğüdür. Neden?.. Gerçeği söyliyeceğiz; 
ne o taraf, ne bu taraf, aklım ermez benim... 

NİYAZİ ÖZGÜÇ (Sinop) — Dümen suyu, 
dümen suyu... 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MUS
TAFA UYAR (Devamla) — Değil dümen su
yu. 

Şimdi, 1967 yılının tütün piyasası, Ecevit'in 
söylediği gibi, 28 . 1 . 1967 Cumartesi günü 
açılmıştır. Tamam. Ne diyor anamuhalefet Gs-
nel Sekreteri? «Birinci Cumartesi günü piyasa
yı açtı, ikinci günü resmî tatildir diye Tekel 
piyasaya girmedi, tütüncüyü aracının eline bı
raktı.» Hayır. İkinci Pazar günü piyasa açık de
vam etmiştir, Tekel alımına devam etmiştir. Bu 
yalandır. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Fethiye'yi bil
miyor musun? 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MUS
TAFA UYAR (Devamla) — Bunu Fethiye için 
söylemiyor, Ege için söylüyor. Fethiye için ayır
mamış burada, istismarı bırakalım. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Akhisar'da da 
açtılar... 

BAŞKAN — Efendim, karşıflıklı görüşmiye-
lim, lütfen. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MUS
TAFA UYAR (Devamla) — Tütün piyasasının 
ikinci günü ben piyasayı dolaştım ve şimdi size 
piyasanın ikinci günü Ege'de tüccarların, Ame
rika'nın ve Tekelin aldığı miktarları arz edece-
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ğim. Olmamış bir şeyi olmuş göstermek, olmuşu 
olmamış göstermek vatanseverlikle kabili telif 
değildir bizim ölçüllerimize göre. (A. P. ve G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

işte 28 . 1 . 1987, piyasanın birinci günü 
Tekelin aldığı ton; 6 015, tüccarın aldığı ton; 
11 387, Amerika'nın aldığı ton; 1 487. 

ikinci gün, yani Pazar günü, Tekelin piya
saya iştirak etmediği, diye beyanat verildiği, 
radyolardan söylendiği gün... 

MUZAFFER DÖŞEMECİ (izmir) — iftira 
edildiği gün. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — iftira edil
diği gün; Tekel 5 050 ton, tüccar 18 097 ton, 
Amerika 1 080 ton. 

Üçüncü gün; Tekel 5 086 ton, tüccar 14 bin 
küsur ton, gidiyor... 

Şu halde, tütün piyasası, Pazardır diye Te
kel tarafından inkıtaa uğratılmamıştır. Eskiden 
oluyordu bu; 1961 -1965 dönemi arasında, böyle 
gezerken tesadüf etmiştim, piyasa pazara rastla
dı; Cumartesi öğleden sonra, Pazar... Bayram 
günü, Tekel eksperleri, resmî tatildir diye alış
verişi kesmişlerdi. Geldik, milletvekili olarak 
Hükümete başvurduk, Başbakana çıktık, Tekel 
Bakanına çıktık, bu Pazar günleri de tütün eks
perlerinin alıma devam etmesi için rica ettik. 
Bu ricamız kabul edildi ve Tekel eksperlerine 
Pazar ve tatil günlerinde çalışmaları için emir 
verildi, onlara munzam yevmiye de tahsis edil
di. Binaenaleyh, o zamandan bu zamana alın
maktadır, ama umumi politikada geçen sene, ev
velki sene, daha evvelki sene Tekelin alımı iş-
taihsız olmuştur. Ekiciyi tam koruyamamıştır. 
Ekicinin alınterini tam verememiştir. Genel ola
rak şikâyetimiz vardır., Bunda sizden illeriyiz, 
ama hiçbir zaman olmamış bir hâdiseyi olmuş 
göstermek gibi bir vicdan sömürücülüğüne sap-
mıyacağız, sapanları da yalnız bırakmıyacağız. 
Bu milletin bekçileri vardır. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. ve G. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi ve
rildi. (Aleyhinde söz istiyoruz, sesleri) 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Daha 
evvel aHeyhinde ben söz istedim. 

BAŞKAN" — Bendeniz Sayın Mustafa Ok'u 
gördüm, efendim. 

MUZAFFER DÖŞEMECİ (izmir) — Daha 
evvel, yeterlik aleyhinde söz istediğime dair 
önerge vermiştim. 

BAŞKAN — Efendim, sizinkini muteber ad
detmiyorum, Sayın Muzaffer Döşemeci. Yeterlik 
önergesi verildiğini bendeniz ifade etmeden, ye
terlik önergesi verildiğini duydum, diye söz is
tiyorsunuz. Bu, bence muteber değil. Çünkü, di
ğer milletvekillerinin söz isteme hakkını ortadan 
kaldırıyoruz. Ben ifade edeceğim; verilmiştir 
diyeceğim, ondan sonra milletvekilleri istiyecek. 
Kimi tesbit edebilirim, kim geri kalır, onu bile
mem, ama usul budur. 

Efendim, Komisyon veya Hükümet adına söz 
istiyor musunuz, yeterlik önergesi verilmiştir? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ M. ZEKI 
YÜCETÜRK (Balıkesir) — Hayır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NAHÎT 
MENTEŞE (Aydın) — Hükümet adına söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NAHlT 

MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Hükümet olarak, Tütün ve Tütün Tekeli Ka
nununun görüşülmeye başlamasını şükranla 
kaydetmeyi ve bu mevzuda gayret gösteren mil
letvekili arkadaşlarımıza teşekkür etmeyi bir 
borç biliriz. 

Tütün mevzuunda, sureti katiyede politika 
yapılmamasını muhtelif beyanlarımızla izah et
miş ve talebetmiştik. Yine bu talebimiz, bu ri
camız devam edecektir ve biz, polemik yapan 
arkadaşlarımıza aynı şekilde mukabele etmek 
niyetinde değiMz. Zira, Tütün Tekeli Kanunu, 
ekicinin yıllardan beri beklediği bir kanun ta
sarısıdır. Biran evvel kanunlaşması, iktidar men
subu arkadaşlarımız tarafından beyan edildiği 
gibi, muhalefet tarafından da, iktidarın bu ka
nun tasarısını getirmediği birtakım mahallerde, 
birtakım bölgelerde ifade edilmiş bulunmakta
dır. 

Kanun tasarısı, şükürler olsun arz ettiğim 
gibi, görüşülmeye başlamıştır, arkadaşlarım. Tü
tün piyasasının açılışına takaddüm eden gün
lerde birtakım polemikler yapmak ve tütün eki
cilini telâş ve heyecana sokmak elbette tavsiye 
edilemiyecek bir husustur. O bakımdan, sayın 
milletvekili arkadaşlarımızın polemik yapmama
ları ekicinin menfaatine olacaktır. 
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Şimdi, sayın arkadaşlarım, bu tasarı ne ge
tirmiştir, ne getirecektir, kısaca bunu ifade et
mek isterim: 

3437 sayılı Kanunu tamamen değiştiren, ilga 
eden bir kanun tasarısıdır bu. 

Tasarının getirdiği yenilikler : 
Tasarı, tasarıda tetkik edeceğiniz üzere, 

umumi hükümler ve ondan sonra birtakım tek
nik hükümleri ifade etmektedir. Fevkalâde an
ların vukuunda, tütün istihsalinin iktisadi ve 
ticari icaplara göre ayarlanmasını mümkün kı
lan hükümlere yer verilmiş bulunmaktadır. Tü
tünlerin, her zaman sayın arkadaşlarımız ve 
müstahsilin şikâyet ettiği konudur, satmalınma 
tarzı senelerden beri birtakım aksaklıklar do
ğurmaktadır. Bugünkü istihsalin yarısı, hattâ 
dörtte biri olduğu senelerde de tütün satışları 
daima şikâyet konusu olmuştur. Fısıldamak su
retiyle, şu veya bu suretle ekicinin kulağına 
birtakım kendi menfaatine uygun olmıyan lâf
lar fısıldanmış ve zaman zaman ekici de telâş ve 
heyecana düşmüş, tütününü ucuz satmış veya
hut geç bırakmış, o zamanlar istikrarlı bir fi
yat politikasının takibedilmemesi sebebiyle mu
tazarrır olmuştur, işte, Tütün ve tütün tekeli 
kanunu tasarısı, tütünlerin müzayede suretiyle 
satışına imkân veren yeni hükümler vaz'etmiş 
bulunmaktadır. 

Bu arada, Güven Partisi Sözcüsü Sayın Mus
tafa Uyar arkadaşım, randıman tesbiti hususun
da bir hükmün tasarıda bulunmadığını, zanne
dersem beyan etmiş ve randıman tesbiti şekli
nin tasarıda yer almasını talebetmiş bulunmak
tadır. 

Hemen arz etmek isterim ki, sayın arkadaş
larım, tütünlerin müzayede ile mahallinde artır
ma satışı bu tasarıda öngörülmüş bulunmakta
dır. Müzayede yerlerinin işleyiş tarzı tüzükte 
belirtilecektir, tasarının kanunlaşmasından son
ra çıkacak tüzükle bu husus tesbit edilmiş ola
caktır. Ekspertizin ne şekilde yapılacağı, yine, 
tasarının tedvin edilmesinden sonra tüzükte 
tesbit edilecektir. 

Yine, sayın arkadaşlarım, bu tasarı, tütün
cülükle ilgili görüşlerin bir millî tütün politi
kası istikametinde koordine edilmesini sağlıya-
cak hükümler getirmiş bulunmaktadır. Yine, 
ekiciyi geniş ölçüde rahatsız eden ve Tekel İda
resine de malî külfetler yükliyen tütünlerin tar

lada tahrir işini, bu kanun kaldırmış bulun
maktadır. Yine, tütün satışlarında ekicilerin 
tüccarlar tarafından istismar edilmesine mâni 
olacak yeni hükümler sevk edilmiş bulunmak
tadır. Bu konu her zaman ortaya çıkarılır; âde
ta iktidarlar itham edilir, sanki birtakım tüc
carları ekici arasına, iktidar partisi salıyor ve 
bu suretle tüccara hizmet ediyor. Sureti kati-
yede... 

Destekleme mubayaasının prensibinde, felse
fesinde esasen ekiciyi desteklemek vardır. Te
kel idaresi bunca fedakârlıkları ekici için yap
maktadır. Geçen sene 40 milyon tütün satınalm-
ması derpiş edildiği halde, destekleme mubayaa
sını 65 milyon tona yükseltmiştir. Şu halde, des
tekleme mubayaası iktidarımız tarafından daimî 
surette yapılmış bulunmaktadır. Bu, tamamiyle 
ekiciyi korumak için. Ama birtakım tüccarlar 
ticaret odalarından belge almak suretiyle piya
saya çıkıyor, bu vâkidir. Ama, tunu önlemek 
bizim vazifemiz olduğu kadar, her halde muha
lefetin de, ekiciyi ikaz etmek suretiyle, vasi fesi 
olacaktır. Çünkü, halen mer'i mevzuat bakımın
dan bunu önliyecek tedbirler bulunmamakta
dır. Geçen bayram arası, bayram tatilinde yap
tığımız gezide, ekiciyi Hükümet olarak ika i et
mek ve Tekelin destekleme mubayaasını sonu
na kadar ifa edeceğini beyan etmek suretiyle, bu 
türlü telâş ve heyecanı ortadan kaldırmak için 
gayrette bulunmuş ve birtakım tüccar olarak 
tesmiye edilmiyecek kişilere tütün satmamala
rını, her gittiğimiz yerde, beyan etmiş bulunu
yoruz. Yine beyanlarımıza devam edeceğiz. Bü
tün parlömanter arkadaşlarımızın, bütün siyasi 
hüviyeti olan arkadaşlarımızın da bu vazifeyi 
yapmasını, ekicilerin menfaatine olduğu için is
tirham ediyorum. 

Yine bu tasarıda, sözcü arkadaşlarımızın be
lirttiği gibi, eksperlerin yetiştirilmesi için Yük
sek Tedrisat Okulu açılması derpiş edilmiş bu
lunmaktadır. Yine 3437 sayılı Kanunun ekici, 
tüccar ve Devlet lüzumsuz * külfet ve masraf
lara icbar eden mükellefiyetleri tahfif edilmiş 
bulunmaktadır. Tütünlerimizin nefasetini koru
maya matuf ve 3437 sayılı Kanunda noksan 
olan kâzı teknik hükümler; ilâve edilmiştir. 
Türik tütünlerinin imal tiplerinin standardizs 
edilmesini sağlıyacak yeni hükümler konulmuş-
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Tütünün taban araziye kayması, hiçbir su
rette tavsiye edilecek bir husus değildir sayın 
arkadaşlarım. Taban arazi iyi tütün yetiştirme
ye elverişli bulunmaktadır. O 'bakımdan bu 
mevzuda dikkatli olmak, tütünümüzün yarınını 
da düşünmek mecburiyetindeyiz. O bakımdan 
takibettiğimiz fiyat politikası, iyi tütüne iyi 
para, kötü tütüne kötü para, az para olacak
tır. Kötü tütünü de aynı şejkilde desteklemek 
gibi bir yola gittiğimiz takdirde, tütünün yarı
nı karanlık olacaktır. Elbette memleket men
faatleri yönünden sadece bugün için değil, ya
rını da düşünmek her siyasinin bir ödevidir sa
yın arkadaşlarım. Tütün istihsali günden güne 
artıyor, ihracatımızda da artışlar vardır, ama 
taban araziyi tesbit etmelk tütüncülüğü koru
mak şeklinde bir mütalâa olmıyacaktır aziz ar
kadaşlarım. Esasen, ekicinin arasına girdiğiniz 
takdirde daima tütün kanununun çıkmasını da 
bu balamdan arzulamıştır. iyi tütüncü kendisi
nin 'korunmasını istemektedir. 

Güven Partisi Sözcüsü İzmir Milletvekili Sa
yın Mustafa Uyar arkadaşımız; avukat, memur 
gibi meslek sahiplerinin tütün ziraati yapması
nı önleyici 'birtakım tedbirlerin alınmasını ta-
lebetmiş bulunmaktadırlar. 

Saym arkadaşlarım, Anayasamız ve genel 
hükümler bakımından buna im(kân görmemek
teyim. Tüzükte, ruhsat verilirken ekicinin geç
miş yıllardaki durumu elbette değerlendirile
cektir. Şu halde, avukat veyahut memur tütün 
ziraati yapmıyacaktır, diye bir konu genel hü
kümlere aykırı olaca|ktır. Tüzükte yer alacak 
birtakım hükümlerle bu husus, esasen daha ev
velki durumlar nazarı itibara alınmak sure
tiyle, önlenmiş olacaktır kanaatindeyim. 

Yine, arkadaşım kredi meselesinden bahset
tiler. Tefeciliğin ortadan kaldırılması ve tütün
cümüze yeteri kadar kredi sağlamak, iktidarı
mızın birinci başprensiplerindendir. Ancak, bu 
kanunda kredi konusuna yer vermek, her hal
de mümkün olamıyacaktır kanaatindeyiz. 

Sayın Mustafa Ok arkadaşımız; Yunanistan 
ile Ortak Pazar ülkeleri arasında yapılan bir 
anlaşmaya göre, Ortak Pazara ihracedilecek 
tütünlerin kontenjanlarının artırılması ve güm
rük indirimi konusunda Yunanistan'a veto hak
kı tanındığından bahsile, son günlerde bu ko
nuda gazetelerde çıkan yazılar için bakanlığın 
ne düşündüğünü sormaktadır. 

Yunanistan ile Ortak Pazar ülkeleri arasın
da, Yunanistan'a, Türkiye'nin Ortak Pazar 
yaprak tütün kontenjanlarını veto etmek hakkı 
veren bir anlaşma mevcut değildir. Ortak Pa
zar ülkelerinden, - geçen gün de komisyonda 
bir nebze bahsetmiştim - monopol rejimi cari 
olan Fransa ve İtalya, ek protokollerle kendi 
yaprak tütünleri ihracatı için bâzı imkânlar 
elde etmiştir. Bu iki ülke, ithal ettikleri şark 
tütününün yüzde 60 ını Yunanistan'dan almayı 
taahhüdetmişlerdir. Ayrıca, ithalâtın bedel ola
rak belli bir seviyenin altına düşmiyeceği de, 
yine taahhüdedilen hususlardandır. Belki, ar
kadaşımız, biraz sonra, bu hususun iktidarımız 
zamanında olduğu ve bizim bu hususta gerekli 
birtakım davranışlarda bulunmadığımız iddia
sında bulunacaktır. Ama, şu hususu belirtmek 
isterim ki, bu husus üç senelik bir mesele de
ğil, beş senelik bir meseledir sayın arkadaşla
rım. Yalnız şunu arz edeyim ki, Müşterek Pa
zardaki durumumuz inkişaf ettikçe, bu husu
sun da bertaraf edileceğini, bu mevzuda ge
rekli dikkatin gösterileceğini de beyan etmek 
isterim. 

Mustafa Uyar arkadaşımız; evvelki sene pi
yasanın Cumartesiye isabet ettiğini ve bunun da 
Pazar günü dolayısiyle birtakım polemiklere 
vesile olduğunu beyan ettiler. 

Dün Sayın Ok arkadaşımızdan bir telgraf 
aldım. Telgrafta, piyasanın 15 Ocakta, hattâ da
ha evvel açılmasını arzulamaktadır. Telgraf 
8 Ocak 1969 da çekilmiştir. Ben ise, 7 Ocak 
1969 tarihinde Bütçe Komisyonunda - Komisyon
da 0. H. P. li arkadaşlarım da vardı - piyasanın 
27 Ocakta açılabileceğini beyan etmiştim. 23 
yahut 22 sinde de piyasayı açmak mümkün ol
duğu halde, araya Pazar gireceği için, biz; Pa
zarda da destekleme mubayaasını yapma pren
sibini geçen senelerde olduğu gibi devam ettir
mek istememize rağmen, birtakım polemiklere 
vesile olur diye 27 tarihini seçtiğimizi de muh
terem arkadaşlarımıza arz etmiştik. 

Söylemek istediğim şudur arkadaşlarım: Ak
hisar'da tesbitler ancak 20 sinde bitecektir. 
Akhisar'da tesbitlerin 20 sinde bitmesi halinde 
piyasanın açılması ancak ya 21, ya 22, yahut 
23 tarihi olabilirdi. O bakımdan, hafta ortasın
da değil, birtakım istismarlara vesile olmama. 
sı bakımından - çünkü arada tüccar veyahut 
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şu veya bu şahıs, birtakım kimseler: «Tekel 
pazar günü devam ettirmiyecektir.» gibi bir 
slogan yaratır endişesiyle - hafta başında pi
yasayı açmayı, yani 27 Ocak 1969 da piya
sayı açmayı prensibolarak kabul etmiş bulun
maktayız. Daha vazifeyi deruhde ettiğimiz an
dan itibaren söylediğimiz gibi, piyasa günü
nün tesbit edilmesinde, depolama, finansman 
meselelerinin alıcılar tarafından şartlarının ta
mamen tahakkuk etmesi tarihi gözetilmiş bulun
maktadır. Bu da ekicinin menfaatine olsa ge
rekir. 

Yine Mustafa Ok arkadaşımız «Ekim alan
larının azaltılmasında isabet olacak mıdır?» bu
yurdular. Ekim alanlarının sınırlanması ve 
yeniden tesbiti gerekmektedir. Esasen bu ka
nunun prensibi de bu olmaktadır sayın arka
daşlarım. istihsali, iç tüketim ve ihracat imkân
larına göre düzenlemek istemekteyiz. Bu pren
sip, gerektiği zaman ve gerektiği yerlerde uy
gulanacaktır. ihracatımız bugünkü şartların 
üstüne çıkarsa, elbette yeni tedbirler getirmek, 
yeni iş sahaları tanzim etmek yine bizim vazi
femiz olacaktır. Memlekete büyük ölçüde dö
viz sağhyan bir istihsali, biz, sadece lâf olsun 
diye tahdidetmek gibi bir davranışın içine el
bette girmeyiz, fakat her sene istihsal artmak
tadır. Arkadaşımız diyeceklerdir ki; «Bu sene 
20 milyon kilo tütün eksikliği vardır». Yanılmı
yorsam, geçen sene 189 milyon kilo olan istih
sal bu sene 161 milyon kilodur. Gerek iç istih
lâk bakımından, gerekse ihracat bakımından 
bu düşük bir rakam değildir sayın arkadaşla
rım. O bakımdan, memleket gerçeklerini görmek 
ve ona göre beyanlarda bulunmak herhalde iyi 
bir keyfiyet olacaktır. Ben, sözlerimin başın
da da söylediğim gibi, tütüne politikanın karış-
tırılmamasını canü gönülden arzulayan ve esa
sen politik hayatımızda da, gerek iktidar dev
remizde, gerek muhalefet devremizde buna te
vessül etmiyen bir arkadaşınızım. O bakımdan 
polemik yapan arkadaşlarımıza aynı şekilde 
mukabele etmiyeceğim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım, (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Mustafa Ok'un-
dur. Buyurun efendim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Çok değerli ar

kadaşlarım, tekrar konuşma imkânı buldu
ğum için memnunum, bahtiyarım. 

Daha ziyade konunun istismar edilmesi, edil
memesi meselesi üzerinde duruldu. Sayın Ba
kandan evvel bir partinin grup sözcüsü, büyük 
bir heyecanla konunun istismar edilmemesin
den bahsetti. 

Çok değerli arkadaşlarım, istismar; delilsiz, 
vesikasız konuşan adamın kendisine aittir. Bir 
insan aded getirir, rakam getirir; o rakamlar 
Tekel veya Ticaret Bakanının yazıları, rakam
ları olursa, bir insan hesap puslaları veya ib
ranameler getirir, alanların damgaları, imzala-
riyle mevcut tütün ekicinin ıstırabını bunda 
belirtmeğe çalışırsa, bir insan verdiği olaylar
da zaman, mekân ve şahıs ismi vererek konu
şursa, bunun istismar neresinde değerli arka
daşlarım? 

Rakamları kendimize göre kullanmıyorum. 
Hattâ o kadar istismardan kaçınıyor, sakını
yorum ki, tütün ekicisinin hakkına zarar veri
rim endişesisini öylesine içimde hissediyorum 
ki, biraz evvel burada iddalı bir lisan kullan
dım ve dedim ki; bir tütün ekicinin takvim 
günü yevmiyesi 81 kuruş, iş günü yevmiyesi 59 
kuruştur. Bunu söyledikten sonra, bunu is
pata hazırım, bunu söyledikten sonra, yani 
bir tütün ekicinin iş günü yevmiyesi 59 kuruşa 
geliyor dedikten sonra, istismar edebiyatı 
bundan sonra başlar, fakirlik, fukaralık ede
biyatı bundan sonra başlar. Ama, dikkat bu
yurunuz, rakamı verdikten sonra bir tek kelime 
söylemedim, istismar etmedim. Sadece iddialı 
olarak dedim ki; Sayın Tekel Bakanlığı men
supları buradadırlar, sayın tütün bölgesi mil
letvekilleri buradadırlar, beraberce oturur, ra
kamı çıkarırırz. Bunun istismar neresinde de
ğerli arkadaşlarım? Ama, buraya çıkıp da po
litika yapmıyalım, polemik yapmıyalım, bu ko
nuyu politikaya karıştırmıyalım dedikten 
sonra gözüne baka baka, hiç bunları söyleme-
mişcesine, tam bunun zıddı olarak, Cumhu
riyet Halk Partisi Genel Sekreterinin Fethi
ye'de söylediği sözü buraya getirip münakaşa 
etmek istismardır. Hem de insafsızca istisma
rın kendisi budur. Ben hangi partinin, hangi 
ismin aleyhinde burada tek kelime söylemişim? 
Hayır. Rakamları ve vesikaları konuşturuyo
rum. Yine öyle yapacağım. Ama, gittikçe kay-
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beden bir insanın telâşı içinde, çırpıntısı için
de gelip de, burada hmç alırcasma, Tütün 
Kanunu konuşulurken politika ve polemiğe 
sapmak... insafsızlık burada arkadaşlarım. 
Bunu burada bırakıyorum. 

Şimdi, yeterlik önergesi veren ve belki de 
yeterlik önergesine parmak kaldıracak birçok 
arkadaşlarım zannederler ki, bu Tütün Kanunu 
mükemmeldir. Evet, onlara göre belki öyledir. 
Ama bakınız, birçok bölgelerden, Manisa, Ba
lıkesir, izmir, Aydm, Denizli, Muğla, Bursa, 
Uşak Kütahya, Samsun, Hatay, Yaydağ böl
gelerinden temsilcilerin bir araya gelerek ya
yınladığı bir vesika var. Zannediyorum ki, 
birçok milletvekili arkadaşlarımızın da elinde
dir. Bakın, tütün ekicileri, çıkarılmak istenen 
bu kanunu nasıl görüyorlar? Bunlar da hep 
tütüncü, tütünden anlıyan, hesaptan anlıyan 
insanlar. «Bu kanun tasarısı yürürlükte bu
lunan 3437 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nundan da daha beter olarak hazırlanmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım, bu benim söyledi
ğim bir şey değil. Bizzat tütünle uğraşan ve-
hesaptan anlıyan birçok kişiler bir araya gel
mişler, 1 500 tütün ekicinin huzurunda konuş
muşlar, tartışmışlar, imzalarını koyarak bir 
de rapor hazırlamışlar. Sizin mükemmel gördü
ğünüm kanun ekici tarafından böyle görülü
yor. O halde yeterlik önergesi niçin verilmiş-
tir, samimiyet bunun neresinde? Yediye ka
dar konuşma imkânımız var. önergeler Salı 
günü verilecek. E, bırakın, partilerüstü bir 
mesele olarak bunu rahatça tartışalım, üzerin
de konuşalım, kanunun daha mükemmel bir şe
kilde çıkması için ça'ba sarf edelim. Bunda sa
kınca olur mu? 

BAŞKAN — Sayın Ok, siz şimdi yeterlik 
önergesi aleyhinde konuşmuyorsunuz efendim. 
Son söz hakkını kullanarak konuşuyorsunuz. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Teşekkür ede
rim Saynı Başkan. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, önceki konuş
mamda 17 kişinin başından geçen hakiki ıstı
rabı sıra sıra size arz etmiştim. Belki diyecek
siniz ki, bu nihayet Halitpaşadaki 17 kişinin 
ıstırabıdır, ama bunu bütün tütüncelere teş
mile hakkınız yoktur. Arkadaşlarım, öyle de
ğil. Biraz sonra bâzı vesikalar daha arz ede
ceğiz. Ama şunu da bilelim : Sanver Firması 
1966 mahsulünden 628 239 kilo tütün almış ve 
bunların parasını ödememiş, sonra haczedil

miş, bir kısım tütncüler paralarını almışlar, 
şimdi dahi 138 kişi parasını alamamış olarak 
duruyor, bir buçuk milyon lira borçlu. O hal
de, 628 tütün ekici ailenin başı yanmıştır. 
17 aile değil 17 tütün ekici değil. Sonra, yal
nız Sanver mi, yalnız Manisa mı, yalnız Halit-
paşa mı? Hayır. Biraz sonra vereceğim misal
leri göreceksiniz, Muğla'dan ve diğer yerlerden 
vereceğim. O halde değerli arkadaşlarım. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Eski 
İkanuna göre, eski kanuna göre. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Ha şimdi, Sa
yın Süleyman Çağlar, bir kilo tütünün 165 ku
ruşa maiedildiğini, bir dönüm tütünün 165 li
raya maledilliğini söylediği için, çok ıstırap 
çektiğini bildiğim değerli Süleyman Çağlar ar
kadaşımız sesleniyor, eski kanıma göre, diyor. 
Değerli arkadaşlarım, biz de diyoruz ki... 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Eğer 
namuslu adamsan 845 jkuruş olduğunu da söyle. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşme
yin. Sayın Çağlar istirham ediyorum, karşılık
lı görüşmeyin. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Sayın Çağ-
lar'ı fazla telâşlı gördüm. Arz edeyim efendim. 
Diyor ki Sayın Çağlar, «845 kuruşu da söyle.» 

Arkadaşlarım 845 kuruşu söylemiştir ama, 
ondan sonra zabıtlar buradadır, bir maliyet he
sabı çıkarmıştır Sayın Süleyman Çağlar; de
miştir ki, «Tarla tütün ekicinin kendisinindir 
maliyete koymamak lâzım. Fidanı kendisi ha
zırlar, on lira kâfidir. Dikimi kendisi yapar, 
koymamak lâzım» Çapayı 'kendisi yapar, koy
mamak lâzım. Sürümü kendisi yapar, koyma
mak lâzım. Kırımı, dizimi kendisi yapar, koy
mamak lâzım, maliyete dedikten sonra, çünkü 
demiştir, tütün ^iraati aile ziraatidir. Bütün 
•bunlardan sonra bir dönümün maliyetini 105 
kuruş olaralk çıkarmıştır. E, şimdi bu kadar 
açık bir şey var. 845 kuruş bir sürçu lisanı ola
cak, çünkü, öbürünü gerekçeleriyle söylemiş
siniz. 

Eski kanuna göre böyle diyor. Arkadaşla
rım, e,f;d kanunda böyle ise yeni kanunda da 
böyle mi kalması lâzım? Eiz yeni kanunu bu 
mahzurları ortadan .kaldırmak için getirmedik 
mi, onun müzakeresini yapmıyor muyuz? Ama 
diyoruz ki, yeni kanun bu ıstıraplardan birço
ğunu ortadan kaldırmamıştır, maddeler geldi
ğinde üzerinde Ikonuşacağız. 
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Şimdi, vesikalarla arz edeceğim. 
Değerli arkadaşlarım, tütün bölgesinin da

raltılmasına karşıyız. Bunu 'biraz evvel arz et
tim. İhracatçıların kusurunu [köylünün, müstah
silin üzerine yüklemek demek olur bu. Onun 
için'' karşıyız. İhracatçının başarısızlığı bu, Ti
caret Bakanının başarısızlığı bu. Alabildiğine 
artsın mı? Hayır dondurulsun. Yani, bugünkü 
hudutlar içinde tutulsun ve kanun maddesi 
içindeki sınırlı yasak bölgeler yürürlüktedir. 
Onlar ciddî surette tatbik edilirse görülecektir 
ki, esasen alanın genişlemesine imkân olmıya-
caktır. Ama, ihraç miktarına göre bölgeyi 
daraltmaya kalktınız mı, o zaman elinizde iki 
sene ihraca yetecek tütün stoku vardır dersi
niz, % 30, % 40 azaltmaya gittiğiniz takdirde 
bütün ekicilerin ekim alanı % 30, % 40 azalır 
ve bu suretle, biraz evvel arz ettiğim resmî ra
kamlara göre zaten 3 231 lira yıllık kazancı 
olan tütün ekicinin imkânları alabildiğine da
ralır. Bunu yapmaya hakkımız yok, bunu dü
şünmeye mecburuz. (A. P. sıralarından «yeni 
işjsahaları açılacak» sesleri) Yeni işsahaları, in
şallah imkân bulunur açılırsa, bütün işsiz kala
cak, ekme imkânını bulamıyacak tütün ekici
lerine yeni işsahaları açılırsa buna bir diyece
ğimiz olmaz, ama o işsahalannı gösterin, on
dan sonra karar verelim. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel Sangöl-
den misal verdim, tefeci meselesini, ama bu 
yalnız Sarıgölde bir kişinin mi başından geç
miştir? Hayır, birçok kişilerin de başından ay
nı şeyler geçmektedir. Daha evvel konuşmam
da arz etmiştim; Hatay'ın Altınözü ilçesinde 
Toprakhdısar diye bir köy var, Ziraat Banka
sından aldığı kredi 1 400 liradır, buna muka
bil tefeciden almaya mecbur olduğu kredi 200 
bin liradır. Arkadaşlarım, tefecinin memlekete 
verdiği ıstırap az değil. Tütün ekicisi bunların' 
elinde kıvranacak. Peki, bu kanunda tütün 
ekicisinin tefecinin elinden kurtarılması için 
ne getirilmiştir? Arkadaşlarım, kredi hususun
da hiçbir imkân getirilmemiştir. Gene dönü
müne 80 lira ve 130 lira alacaktır. Kredi mü
essesesinden hiç bahsedilmemiştir ve bu imkân 
•ekiciye açılmamıştır. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Kredi 
müessesesi ayrıdır. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Ama 24 ncü 
madde vardır, bir avans maddesi; tefecilere 

veya ekicinin elinden tütünleri çok ucuz almak 
istiyenlere imkân açan, ona meşruiyet tanıyan 
bir madde olarak kalmıştır. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Borsa 
kurulan yerlerde bunu kaldırıyor. 

MUSTAFA OK (Devamla) — O madde 
ıkaldırılmıyor, o madde yerinde. Arkadaşım, 
«Borsa kurulan yerlerde bu kalkacak» diyor. 
İnşallah bundan sonra Tütün Satış Tarım Ko
operatifleri, Bölge Birlikleri ve Türkiye Tü
tün Ekicileri Genel Birliği Kanun tasarısını 
da konuşur, kabul ederiz ve satış merkezleri 
kurulur. Ama, kurulması şu kadar yıla va
bestedir. O zamana kadar, tütününü bugünkü 
piyasa ile satmak durumunda olanlar ne ya
pacak? Istırabı, değişik tedbirlerle en erken 
kesmeye mecburuz, böyle kanun çıkarmalıyız. 
Bu mümkün iken, neden bir kısım ekicinin ıs
tırabının devamına göz yumımalıyız? 

Değerli arkadaşlarım, kapkaççı tüccarlar
dan bahsetmiştik. Sayın Tekel Bakanımız bu 
ıstırabı duyduğunu söylediler. Bâzı tip tüccar
ların olduğunu söylediler, ama kapkaççı tüc
carı önüyeeek bir tedbir kanunda getirilmemiş
tir. Kapkaççı tüccar ne? Arkadaşlarım, beş 
lira ile, tütün ekicinin elindeki 20 bin liralık 
tütün kapatılır. Kaparo 5 lira. Demek ki, bir 
insan cebine 500 lira koyup tütüncü bölgeye 
gittiğinde, 100 ailenin tütününü bağlar, ondan 
sonra kaybıolur. 20 gün 25 gün görünmez. Hattâ 
ekicilerden birçoğu adreslini bulamazlar. Eğer, 
bu devre içinde aldığı tütünleri bir büyük fir
maya daha yüksek fiyatla satma imkânını bul
muşsa, görünür, gelir, tütünleri alır ve devre
der. Ama bir büyük firmaya devretme imkânı
nı bulamamışsa, artık o adamı ortada bulamaz
sınız, görünmez ve böylece yüzden fazla aile
nin tütünleri beş lira ile bağlanmış olur. Efen
dim, bağlanmış olur da ne olur? Sonradan, Te
kel piyasaya girdiğinde, Tekele geıa& aynı fi
yatla satmak imkânını bulur. BelM de böyle 
düşüneceksiniz. Hayır arkadaşlarım, piyasanın 
Ege'de heyecanlı günleri 4 - 5 gündür. Sayın 
Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in yazılı soruma 
verdiği cevapta: «1966 piyaasasmın % 97 
mahsûlü ilk 10 günde satılmıştır.» diyor. İlk 
10 günde. O halde 10 günden sonra artık piya
sa diye bir şey kalmaz. Tüccar çekilir, Tekel 
çekilir, işte bu devrede piyasa günü 10 liraya 
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satılan tütünler 2 - 3 liraya dahi satılmaz. De
mek M, bir aileniin elinde 20 - 30 balya tütün 
kaldıysa ve bunu 25 - 30 gün bekletıtiyse 10 li
raya "satacak iken artık 2 - 3 liraya satamaz. 
Bunları söyleyince istismar oluyor, tütün eki
ciyi istismar oluyor. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Bunlar haki
kat değil. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Hakikat mi, 
hakikat değil mi? Sayın Akkan hakikat değil, 
zannediyorum. Şimdi vesikalarla arz edeceğim; 
buraya çıkıp el avuç açarak hiçbir vesika gös
termeden polemik yapmıyacağım arkadaşlar. 

Vesika 1. — «Biz Soma tütün zürraından 
48 zürra, 342 balya tütünlerimizi elimizdeki 
mukaveleye göre (H. Aksoy tütün firması - iz
mir) klişesini taşıyan şahıs veya firmaya 
28 . 1 . 1968 tarihinde açılan Ege tütün piya
sasında tütünlerimizi sattık. Bugüne kadar alı
cımızdan hiçbir bilgi edinemedik» 13 . 4 . 1968 
yazının tarihi. Birinci ayda satmışlar, 4 ncü 
ayda hiçbir bilgi edinememişler, «Tütünleri
miz halen evlerimizdedir. Aynı kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince alıcı 10 gün içinde aldığı tü
tünü, bedelini ödeyip tesellüme mecburdur. Am
barlama müddeti sona ermesi nazarı itibara alı
nırsa tütünlerimizi aynı kanunun 51 nci maddesi 
gereğince aramızdaki anlaşmanın feshine gidil
mesi için gereğinin ifasını saygılarımızla arz 
ederiz» diyor. ' 

Sonra, bunu ben Sayın Tekel Bakanına 
yazdım. Şunu huzurunuzda söylemeyi bir borç 
bilirim, bir dürüstlük bilirim, Tekel Bakanlı
ğına her yazdığım sorunun zamanında tatminkâr 
cevapları verilmiştir. Tekel İdaresine, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına müteşekkirim. Sayın 
İbrahim Tekin bu hususta son derece titiz 
davranmıştır. Huzurunuzda teşekkürü vazife bi
lirim. 

Aldığım cevapta : «Sözü edilen kanun mad
desi uyarınca ekicilerin doğrudan doğruya ma
hallî ticaret odasına, yoksa belediye başkanlı
ğına yazı ile müracaat ederek tahkim istedikle
rini bildirmeleri gerekmektedir» diyor. 

Arkadaşlarım, bu madde işlemiyor. Bu mad
de ile tütün ekicinin ıstırabını gidermeye imkân 
yoktur., Ama mevzuat kifayetsizliği böylece ona 
tesir ediyor. Misal bir tane mi? Hayır. İkinci 
misali arz edeceğim. 

9 . 1 , 1969 O : 1 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Çok mi
salleri var. Onun için bu kanunu değiştiriyoruz. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Şimdi, Sayın 
Süleyman Çağlar arkadaşımız diyor ki; «Çok 
misal var, onun için bu kanunu değiştiriyoruz.» 

Arkadaşlarım, zaten anlaşamadığımız nokta ' 
o. Ben diyorum ki, bugünkü kanun, bugünkü 
mevcut maddeleriyle bu ıstırabı giderecek şekil
de hazırlanmamıştır. Ama, değiştirge önergesi... 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Peki, 
değiştiği takdirde nasıl olacak? 

MUSTAFA OK (Devamla) — Efendim o da 
var, ama sabredin de konuşalım, konuşarak an
laşalım ve daha mükemmel çıkması için ne yap
mak lazımsa yapalım. 

Şimdi, «Bizler Muğla ilinin Yeşilyurt nahi-
yesindeyiz. 1967 yılı ekmiş olduğumuz tütün 
mahsulümüzü Devlet kuruluşlarının almayışı do-
layısiyle, zararına da olsa, 2 ilâ 5 lira fiyat ara
sında ucuz bir fiyatla, Ödemişli tütün tüccarı 
Halil Sarı'ya sattık. Teslim ve tartı yapıldığı 
halde, aradan 4 ay geçmesine rağmen, paraları
nı hâlâ alamadık. Tütünlerimiz, Muğla'da tücca
rın ambarında çürümektedir.» 

Tütününe de sahip değil, tütünün parasına 
da sahip değil. Ve nereye müracaat etse - daha 
bir çok müracaatlar var, arz etmiyeceğim - ce
vap alamıyor, meselesi halledilmiyor. 

«Kendisine mütaaddit defalar iadeli taahhüt
lü mektup yazdığımız halde, bir cevap alama
dık. İlgili makamlara defalarca müracaat yap
tık ise de, kimse bizim derdimiz ile alâkadar ol
madı. Bu hal böyle iken, kooperatif ve banka 
borçlarımızı ö diyemediğimizden, yeni krediden 
mahrum kaldığımızdan, 1968 tütün mahsulümü
zü yapamadık.» 

Arkadaşlarım, bu... 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Kısmet 
değilmiş. 

BAŞKAN — Efendim müsaade edin, karşı
lıklı görüşmeyin efendim. Zaten yarım saat 
müddet var. Bunun da 20 dakikası geçti, 10 da
kika daha konuşacak arkadaşımız. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Değerli arka
daşlarım ; 

Bir başka vesika, Halitpaşa'dan çekilmiş bir 
telgraftır ve 70 ekici admadır. Bir başka vesi
ka, 61 aile adına Alemşahlı'dan gönderilmiş 
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mektuptur. Bir başka vesika da, 29 aile adına 
Akhisar'ın Kayalıoğlu'dan gönderilmiş mektup. 
Bunların hepsi, tütünlerini satmış, paralarını 
alamamışlar, tütünlerini dahi geri alamamışlar. 

NAHİT YENİŞEHİRLtOĞLU (Manisa) — 
Hepsi mi, tamamı mı alamamıştır? Hangi nis-
bette olduğunu söyleyiniz. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Şimdi, ben 
Sayın Nahit Yenişehirlioğlu'na, Manisa Millet
vekiline, en çok tütün yetiştiren Akhisarlı Sa
yın Nahit Yenişehirlioğlu'na sormak isterim : 
Hepsi mi böyle olsun? 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Kanuni yollara 
müracaat etsin, hakkını arasın. Kanunu bilme
mek bir mazeret değildir. Kanunun hükümleri 
vardır, tatbik edilir. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Şimdi değerli 
arkadaşlarım, onları da arz edeceğim. Onlar da 
maddeler kısmında konuşulacak. 

Iskarta meselesini daha' evvel arz etmiştim. 
1965 mahsulünden 1967 işlenmiş tütün piyasa
sında 13 550 €00 kiflo tütün ıskarta ayrılmış. 
Dikkat buyurunuz arkadaşlar : 13 550 000 kilo 
tütün... Ortalama 38 kuruşa alınmış ve 38 kuru
şa alınmış olan bu tütünler 12,60 Tl. dan ihrace-
dilmiş. Ben, bunu Demokrat İzmir'e bir yazımla 
yazdım : «1968 de piyasaya 88 firma katılmıştır. 
Hangi ihracatçı firma : (Ben ıskarta ayırma
dım. Mustafa Ok ihracatçılara iftira ediyor) di
yorsa, kendisine ait vesikalarla, 1966 mahsulün
den ayırdığı ıskarta miktarını, aldığı ortalama 
alış fiyatını ispata hazırım, bekliyorum.» 
dedim ve halen de bekliyorum arkadaşlarım. 
Buradan yine ilân ediyorum, hangi firma dedi 
ise ki, «Ben ıskarta ayırmadım, ıskarta kanun
da yasaktır.» Bekliyorum... Yine kendisine ait 
vesikalarla ispata hazırım. 

Şimdi buradan, Ege bölgesinin değerli evlâ
dı, Sayın Gümrük ve Tekel Bakanına sormak is
terim : 

Elinde, tütün ekicinin gerçek alın yazısı ya
zılan hesap puslası veya diğer adı ile «İbrana
me» lerden var mıdır? Varsa, bundan çıkardığı 
neticeler nedir? Sayın komisyona ve komisyon 
Başkanına da bunu sormak isterim. Ama, ben bu 
vesikaları arza hazırım. «E... Nedir bu vesika?.. 
Bu kadar önemli midir» derseniz, müsaade edin 
iki misal arz edeyim, çok önemlidir arkadaşla
rım. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Bu ka
nunla alâkası var mı? 

MUSTAFA OK (Devamla) — Ha... Bu ka
nunla alâkası, Sayın Mehmet Ali Aytaş, kanunu 
eğer okumadıysanız, tetkik etmediyseniz, hiç 
olmazsa biraz olsun dinleyin, buradan şey edin. 
Tütüncü bölgesinin milletvekilisiniz. Bana sataş
tığınız için arz ediyorum; bu kanun, ıskartayı 
önleme tedbirlerini getirmemiş, lâzımgelen şek
liyle getirmemiş. İşte biz onu değiştirge öner
gesi ile getireceğiz. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Geçmiş 
senelere aittir. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Müsaade bu
yurun, ıstırabı söyliyelim canım. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Var mı 
tedbir? Düzelttik o maddeyi... 

MUSTAFA OK (Devamla) — Sizin daha 
çok sabretmeniz lâzım, tütüncü bölgenin millet
vekilisiniz. 

Değerli arkadaşlarım, burada Mustafa Ta-
pan'a ait bir vesika var, Dindarlı köyünden. 
607 kuruşa pazarlık yapılmış, tesellüme gitti
ğinde bundan 64 kilo tütün ıskarta ayrılmış, 
bunun da kilosu 1 liradan alınmış; o da yetme
miş, tekrar 128 kilo tütün ıskartaya ayrılmış 
ve bunun da kilosu 1 kuruştan alınmış... 1 ku
ruştan... 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Yakıl
dığı zamanlar da oldu. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Ha... «Yakıl
dığı zamanlar da oldu», diyor Sayın Süleyman 
Çağlar. 

BAŞKAN — Efendim istirham ediyorum, 
karşılıklı görüşmeyin. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Arkadaşla
rım, ben şey etmiyorum, Sayın Süleyman Çağ
lar diyor ki... 

BAŞKAN — Efendim, ne derse der. Siz ce
vap vermeyin, kendi konuşmanızı yapın efen
dim. Onu demeseydi, siz ne söyliyecekseniz onu 
söyleyin, istirham ediyorum. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Efendim, za
ten söylemiyeceklerimin içinde, konunun için
de; ama Sayın Süleyman Çağlar beni bu mev
zua daha erken davet ettiler, ben de o konuya 
geliyorum. 

Şimdi, Sayın Süleyman Çağlar dediler ki; 
«Yakıldığı zamanı da biliyoruz.» 

... 445 — 
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Arkadaşlarım, şu tütün Sarıgöl'den getiril- I 

mistir ve değerli arkadaşlarım, bu tütün 75-80 ı 
randımandır, yani 7 ,5-8 lira değerinde bir tü
tündür. Ama, bu tütünden 500 kiloluk tütün 
Sarıgöl'de imıha edilmiştir. Şimdi diyecekler ki... 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Ne za
man? 

MUSTAFA OK (Devamla) — Ha... Zama
nını da arz edeyim. 

Diyecekler ki, «Gaz parası kendisinden mi l 
alınmış?» 

Arkadaşlarım, kendisinden alınmış... Bakın, 
Dindarlı köyünden Hüseyin Erim ismindeki bir 
ekicinin 500 kilo tütünü, 20 lira gaz parası ken
disinden alınmak suretiyle yakılmıştır, değerli 
arkadaşlarım. 

KADRÎ ÇETÎN (içel) — 500 kilo tütüne 20 
kilo gaz nasıl gider, bu biraz fazla olmadı mı? 

MUSTAFA OK (Devamla) — Şimdi, 75 
randıman tütün, bu yakılıyor arkadaşlar; 
7,5-8 liradır bu tütünün fiyatı... 

MUZAFFER DÖŞEMECİ (izmir) — 75 - 80 
randımanlı değildi o tütünler. 

NAHİT YENÎŞEHlRLlOĞLU (Manisa) — 
Ne zaman oldu bu iş? 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Tari
hini söyle onlara... 

MUSTAFA OK (Devamla) — Şimdi efen
dim, bu bir evvelki piyasa, beyefendi. Bir evvel
ki piyasa, Sayın Nahit Yenişehirlioğlu. 

NAHlT MENTEŞEOĞLU (Manisa) — 100 
bin tonda böyle şeyler olur. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Şimdi, Sayın 
Nahit Yenişehirlioğlu çok itiraz ediyorlar. 

BAŞKAN — Efendim tekrar istirham edi
yorum. Sayın hatip, siz de bir şahsa hitaben 
konuşmayın, istirham ediyorum; Umumi Heyete 
hitabedin. Müdahalelere cevap vermeye mec
bur değilsiniz efendim, 

MUSTAFA OK (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, konular birbirine bağlıdır. Konular, 
zaten konuşacağım konular... öylece birbirine 
eklenmiş oluyor. Ama ben şimdi, yarın tütün
cülerin karşısına çıktığında 1969 seçimleri için 
•Sayın Nahit Yenişehirlioğlu 'ıran, Sayın Süley
man Çağlar ve diğer arkadaşlarımın konuşmala
rını merak ediyorum, isterim ki, değerli arka
daşlarım da orada bulunsunlar. O zamanki ko-
nuşmalariyle, şimdiki davranışları arasındaki I 
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tezadı görsünler. Samimiyet bunun neresinde 
değerli arkadaşlarım? Biz samimiyet arıyorduk. 
Ben vesikayı konuşturuyorum, ben demagoji 
yapmıyorum ki... (A. P. sıralarından, «Çok de
magoji yaptın» sesleri) 

Daha nasıl vesika konuşturayım? Sayın Na
hit Yenişehirlioğlu'nun köyünden vesika var. 
236 kilo ıskarta ayrılmış, 10 kuruşa alınmış. 
Mustafa Ceylân ismindeki şahıstan... 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Eski ka
nunun kusuru yok mu idi? 

MUSTAFA OK (Devamla) — Şimdi değerli 
arkadaşlarım; maddeler geldiğinde de - telâş 
etmeyin, lütfen dinleyin - konuşacağız. Fakat, 
ekicinin tütünü tüccarla tekel arasında açık ek
siltme ile satılmaktadır. Evet ama, işte bunu gi
dereceğiz, diyeceksiniz. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Eski ka
nunda da böyle idi. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Eski kanun 
Atatürk zamanında çıkmıştır, Sayın Aytaş 
paşa. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aytaş, ha
tibin her lâfına oturduğunuz yerden bir cevap 
vermeyin, istirham ediyorum efendim. Böyle 
bir müzakere usulümüz yok. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Atatürk za
manında çıkarılmış olan bir kanuna hücum et
meyin. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Sayın 
Başkan, hatip hangi zamandan misal veriyor? 
Lütfen onu tasrih etsin. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen yerinize otu
runuz Sayın Aytaş, müdahale etmeyin efendim. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo Başkan» sesleri) 

MUSTAFA OK (Devamla) — Şimdi, arka
daşlar; «Eski kanunda bu kusurları giderecek 
hükümler yok.» diyorlar. Gerçek bu... Ama, 
eski kanun 1938 tarihinde Atatürk zamanında 
çıkarılmış ve bir reji sistemini yenerek gelmiş
tir. Biras evvel rejimi onun için okudum. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, bir daki
kanız kaldı, efendim. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Açık eksilt
me ile gidiyor, diye arz etmiştim, işte Kiraz'
dan Ealököy'den Mustafa Benli; Tekele 660 
kuruşa tütününü gösteriyor, sonra tüccarda 
daha yüksek fiyat buluyor 725 kuruş. Ama, 
tüoar kaptı - kaçtıcınm biri, 725 kuruş veriyor 
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ama bir daha görünmüyor. Bu, Kiraz'ın Kale-
köyüîiden Mustafa Benli isimli tütün dkici tek
rar tütününü biraz önce veya bir kaç gün önce 
660 kuruş veren Tekele götürdüğü zaman bu 
sefer Tekol o tütüne, aynı tütüne kilo fiyatı 
olarak 250 kuruş veriyor. 660 kuruş, 725 kuruş, 
ondan sonra 250 kuruş... İşte açık eksiltme bu. 
Ama bütün bu mahzurları gidermiş değil yeni 
kanun. 

Değerli arkadaşlarım, onun için. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Değiş

tirelim. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Evet, değiş
tirge önergelerimiz var. 

Bu kanun bâzı yenilikler getirmiş olmakla 
beraber tüccarla Tekel arasındaki açık eksilt
meyi önlememiştir. Kaptı - kaçtı tüccarı ma
alesef yine ortadan kaldıracak hükümler yok
tur. Karaborsa satışlarını önliyecek yeterli 
hükümler yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Var, hepsi. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Maddeler 
geldiğinde konuşacağız. 

Tüccarla ekici arasındaki pazarlık dengesi 
kurulamamıştır ve ekicinin tütünlerinin de
ğerinin 4 - 5 gün sonra 3 - 4 liraya düşmesini 
önliyecek hükümler yoktur. Ekiciye avans 
maddesi aynen bırakıldığı için tefecinin kuca
ğına düşmesini önliyecek madde yoktur. Onun 
için bütün bu maddeleri, bütün bu kusurları 
önliyecek tarzda değiştirge bildirgelerimizi arz 
edeceğiz. Maddeler geldiğinde tekrar vesikalar
la konuşacağız. Vesika getirmeyip, buraya sa
dece edebiyat ve demagoji getirmiyoruz. 

Onun için, değerli arkadaşlarım değiştirge 
'önergelerimizde maksadımız şudur: Tütün ve 
Tütün Tekeli Kanunu ekiciyi tatmin edecek 
•mükemmeliyette çıksın. Bunun için uğraşıyo
ruz. Ekici alın terinin karşılığını alabilsin. Bu
nun için çırpmıyoruz. Demagoji yok, ideoloji 
yok. Yalnız 454 bin tütün ekicinin burcu burcu 
kokan alın terinin etkisi altındayız. (C. H. P. 
sıralarından «bravo» sesleri). Bunun ilcin ko
nuşuyoruz. Kanunun daha mükemmel çıkması 
için, bunun için çırpmıyoruz değerli arka
daşlarım. 

Demogojiyi ayıplayıp da demagoji yapan
lara ayıptır, asıl ayıp onlara aittir. Ben ken-

I dilerini demagoji içinde gösteren bir beyanda 
bulunmıyacağım. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, Sayın Ok. 
MUSTAFA Ok (Devamla) — Sunumla biti

riyorum: Tütün Tarım Satış kooperatifleri 
bölge birlikleri ve Türkiye Tütün Ekicileri Ge
nel Birliği kanun tasarısının da bundan hemen 
sonra konuşulmasını ve bununla birlikte çık
masını - ki o kanun İnönü hükümetleri zama
nında getirilmiştir, biliyorsunuz - ve daha mü
kemmel bir şekille çıkarılmasını canı gönülden 
arzu ediyoruz. 

Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun milleti
mize ve tütün ekicilerine hayırlı olması dile
ğiyle ve saygılarımla huzurunuzdan ayrılıyo
rum. (C. H. P. sıralarından alkışlar), 

BAŞKAN — Efendim, devam etmekte olan 
açık oylamada oyunu kullanmıyan arkadaşımız 
varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Efen

dim, yeterlik önergesine geçmeden evvel ba
na yapılmış bir sataşma vardır, onu halledelim. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Efendim, mü
saade ederseniz bir maruzatım var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Efendim, Sa

yın Mustafa Ok bizim yeterlik önergesi için, 
«Bu önerge istismar konusuyla verilmiştir», 
dedi. Biz bu kanunun biran önce çıkarılması
nın çok zaruri ve faydalı olacağı inancı ile 
yeterlik önergesini verdik. Eğer bunda t i r is
tismar buluyorlarsa ben vermiş olduğum ye
terlik önergesini geri alıyorum. Biz usulsüz 
konuşmalarla bu işin uzatılmamasını ve kanun 
tasarısının biran önce kanunlaşmasını isti
yoruz. 

MUSTAFA OK (Devamla) •— Çok teşek
kür ederim, geri aldığınız için. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Ok, oradan isti
fade ederek konuşmayın. Bitti söz hakkınız, 
efendim. 

Şimdi, Sayın Efeoğlu, bir kere önergede 
imza sahibi olarak yalnız değilsiniz, Sayın Meh
met Ali Aytaş da var. 

Siz de geri alıyor musunuz, efendim? 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Ben de 
| geri alıyorum efendim. 
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BAŞKAN — Neyi geri alıyorsunuz, efen
dim? 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Yeter
lik önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergemiz yok ki 
zaten efendim. Yeterlik önergesinin aleyhinde 
söz istiyorum, diye önerge verdiniz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Ben 
yeterlik önergesi hazırlıyarak verdiğimi hatır
lıyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi 
geri verilmiştir. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Baş
kan aklıma takılan bir husus var, sorabilir 
miyim? 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
YAŞAR AKAL (.Samsun) — Efendim, 

gruplar birer defa konuşma haklarını kullan
dıktan sonra sırada bulunan ve şahısları adına 
konuşacak arkadaşlar konuşurken tekrar her 
ihangi bir grup likinci defa söz alırsa, evvelce 
söz istemiş, sırada bulunan arkadaşlara rağmen 
o grupa mı söz verilecek bir daha? 
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konuşmasiyle yeterlik önergesi verilemez», 
deniyor. 'Gelecek bunlar, konuşulacak. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Mü
saade eder misiz bir noktayı da ben arz ede
yim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Ya

rım saatle gruplar tahdidedildiği halde ikin
ci defa gruplara söz verilmesi bu tahdit kara
rına aykırı mıdır, değil midir? 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, bunun da 
çaresi vardır, efendim. Bir önerge verildi, den
di ki; gruplara tümü üzerinde yarım saat, şa
hıslara onbeş dakika. Arkadan, gruplar ikinci 
defa söz isteyince, 'bir önerge ile, grupların 
ikinci söz hakkının da onbeş dakikaya indiril
mesini teklif edebilirsiniz ve belki de bu kabul 
edilirdi, halledilirdi. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Öner
gem var, efendim.. 

BAŞKAN — Şimdi geldi efendim. O mahi
yette de değil. Onu da ayrıca arz ederiz. 

T. i. P. Grupu adına buyurun, Sayın Yah
ya Kanbolat. 

Siz Sayın Akkan, A. P. Grupu adına ikinci 
defa söz istediniz, değil mi? 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Evet, efendim. 
Buyurun, 'Sayın Kanbolat. 
T. İ. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO

LAT (Hatay) — Saym Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Mil "a'ıer esini yaptığımız kanun tasarısının 
adı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunudur. Bu 
addan alman ilk intiba Devletin afyonda ol
duğu gibi, tütünün alım, satım ve fabrikasyo
nunu tekeline aldığıdır. Oysa, tasarının birinci 
maddesine göre yaprak tütün ziraati serbesttir, 
fakat tasarının diğer maddeleri organik bir şe
kilde g'6z önüne alınınca, gerçekten bu tasarının 
Devlet lehinde bir tekel getirmediğini, tütün ti
caretini düşünülen şekilde serbest kılmadığını, 
ancak birkaç tüccar lehinde bir tekel idaresi 
kurmak amacını güttüğünü derhal fark etmek 
mümkündür. 

Sayın milletvekilleri; Devlet müdahalesi dı
şındaki ticaretin gerçekten âdil olabilmesi huşu 
su, pazarın bünyesine bağlıdır. Aarz ve talebin, 
serbest rekabetin satıcı ve alıcının menfaatlerini 

BAŞKAN — Grupların tekaddüm hakkı 
var efendim. Tatbikat böyle. Gayri âdil, belki 
eşit değil. Haklısınız. Milletvekilleri konuşamı
yor. Şikâyet umumi, bendeniz de bunu müşa-
hade ediyorum. Ama tatbikat bu. Bunun için 
bar tüzük tadili getiriniz, görüşelim, kabul ede
lim, halledilsin. Nitekim yeni tüzük tasarısında 
var; «altı milletvekili konuşmadan grupların 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir efen
dim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yazacağım, efendim. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan, ben de yeterlik önergemi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, bu 
biraz gayri ciddî bir tutum oluyor. Biraz ev
vel yeterlik önergesinin aleyhinde söz istiyor
dunuz, işte önergeniz burada. Şimdi yeterlik 
önergesi geri alınınca, ben tekabbül ediyorum, 
diyorsunuz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Ar
kadaşlar aldı, ben de geri alıyorum, yeterlik 
önergemi. 
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âdilâne bir şekilde mezcedebilmesi için arz ve 
talebin atomik olması, yani satıcının ve alıcının 
çok miktarlarda bulunması bir zarurettir. Satı
cının atomik bir manzara arz etmesine karşılık 
alıcının tek veya sınırlı bir karekterde olması 
halinde karşımıza derhal bir tekel idaresi çıkar. 
Müzakeresini yaptığımız tasarı iç pazar ve fab
rikasyon için Devlet lehinde bir tekel kurmasına 
mukabil yaprak tütünün alımı ve ihracı konu
sunda ise bu sefer tüccar lehinde bir tekel idare
sini kurmayı öngörmektedir. 

Tasarının 58 nci maddesi yaprak tütün tica
retini yapacak şahısları çok dar tutmak amacını 
gütmektedir. Yaprak tütün ticaretini yapacak 
tüccarın gereken yeterlik ve niteliğe sahibolma-
sı mecburiyetinden gayrı ticaret odası, banka
lar ve meslekî teşekküller nezdinde de muteber 
bir şahıs olması icabetmektedir Takdir buyu-
rulur ki, bu niteliği taşıyan tüccarların miktar
ları çok azdır. Ve madde otomatikman küçük 
sermaye sahibi tüccarları tütün ticareti pazarın
dan uzaklaştırmaktadır. Böylelikle taıarı bir
kaç tüccar lehinde yaprak tütün ticareti konu
sunda bir tekel kurmuş olmaktadır. 

Yine tasarı birkaç muteber tüccar dışında 
yaprak tütün alım - satımını şiddetle yasak et
mektedir. Bunlar lehinde kurulmak istenen te
kel durumunu tasfiye yolunda büyük tacirin ve
kâletnamesine sahibolmadan tütün alım - satımı 
yapacak küçük tacirlerden 10 bin liraya kadar 
ağır para cezası alınacaktır. Tasarının 58 nci ve 
105 nci maddeleri bu hususu öngörmektedir. Şu 
halde tasarının birinci maddesinde ifade edilen; 
«yaprak tütün ticareti serbestir» sözlerinin bir 
anlamı yoktur. Çünkü yaprak tütünün ticaret 
serbestliği her tacir için mevcut değildir. Bu ser
bestlik ancak birkaç tacir için geçerlidir. 

Tasarı, birkaç tacir lehinde kurulmak istenen 
tekeli tarsin yolunda başka hükümler de getir
mektedir. Küçük sermaye sahibi tacirleri piya
sadan uzaklaştırdığı gibi, Devlet için de bâzı 
sınırlama ve yasaklama getirmektedir. Tasa
rının 43 ncü maddesine göre Devlet Tekel İda
resi, tütün piyasasına, ekiciyi destekleme ama-
ciyle müdahale edemiyecektir. Tekel idaresi 
ancak kendi fabrikasının ihtiyacını karşılamak 
maksadiyle ekiciden tütün alabilecektir. Böy
lelikle tasan Tekel idaresine ekiciyi destekle
mek için mubayaa yapmasını yasaklamakta ve 

böyle bir görevi Tekel idaresine vermemektedir. 
Tasarı bu konuda öyle hassas ki, Tekelin tütün 
piyasasından yapacağı mubayaanın hacmini ken
di. fabrikası ihtiyaç miktarı ile sınırlamıştır. 
Devletin iç pazardaki mamul madde üzerinde 
mevcut tekel durumu elmasa, tasarı Devletin 
yaprak tütün alma3inı yasaklamak gibi bir man
tık taşımaktadır. Nitekim tasarının yine 43 ncü 
maddesine göre, Devlet, harmanlanmamış yap
rak tütününü yabancı memleketlere ihracede-
mez. Tekel İdaresi kendisinde mevcut stok faz
lası tütünleri ihracatçı tüccara satabilir, ama 
kendisinin bu stok fazlasını ihracetmesi yasak
tır. Görülüyor ki, bu kanun tasarısı : 

1. Ekicinin aleyhindedir. 
2. Küçük tacirin aleyhindedir. 
3. Devletin de aleyhindedir. 
Yalnız bu tarafı ile bile bu kanun tasarısının 

reddi gerekmektedir. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupıı adına Sa
yın Akkan. 

Buyurunuz. 
Efendim, açık oylama işlemi sona ermiştir. 

Sümerbank kanunu tasarısı için yapılan açık oy
lama kutularını kaldırınız. 

A. P. GRUPU ADINA ŞÜKRÜ AKKAN 
(izmir) — Değerli arkadaşlarım; müzakeresine 
başladığımız tasarı, yıllardan beri içine politi
kanın, partilerimizin ve politikacılarımızın bi
raz da arzuları ile karıştırmak istedikleri ve 
karıştırmaya da muvaffak oldukları bugünkü 
keşmekeşi giderici, izale edici tedbirleri, yeni
likleri getirmiştir. Tütün ekicisinin dertlerini 
burada konuşan arkadaşlarımızın hepsi gayet 
iyi bilmektedirler, fakat herkes kendi açısından 
konuşmaktadır ve içinden geldiği gibi konuş
mak istemektedir, politika yapmaktadır. Biz 
bu kanun tasarısı ile tütünün içinden politika
cının çıkarılması için büyük titizlik sarf et
tik. 

Şimdi, geçen celsede de burada arz ettim; 
Anayasanın bir hükmü olarak, içtüzüğümüzün 
bir hükmü olarak komisyonlar - geçici de olsa
lar - siyasi partilerimizin Meclislerimizdeki nis-
betleri oranında teşekkül ederler. Bu ettirildi. 
Bu arkadaşlarımızdan birkaç tanesi, Geçici 
Karma Komisyonun çalıştığı birkaç gün ko
misyona geldiler, fikirlerini söylediler ve fakat 
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14 gün geceli gündüzlü büyük bir mesai yapan 
komisyona ertesi gün gelmek lüzumunu duy
madılar. 

Şimdi, tasarı önümdedir; komisyonda bulu
nan arkadaşlarımızın kaç tanesinin imzası var
dır, dercedilmiştir ve fakat Cumhuriyet Halk 
Partisi saflarında bulunan arkadaşlarımızın hiç
bir tanesinin imzası yoktur. Güven Partisine 
mensup arkadaşlarımızın imzası da yoktur. Yal
nız sadece bir iki gün, o da başta gelmiş 
bulunan Yahya Bey; «Ben muhalifim» diye bir 
şerh düşürmek suretiyle imzalamıştır. Komis
yon çalışmalarında bu güzel fikirlerinizi, bu de
ğiştirge önergelerinizi getirmiş olsaydınız da 
hep beraber üzerine eğilseydik daha rahat bir 
çalışma zemini olan Komisyonda bu mesele
mizi hep beraber halletmek yoluna gitseydik. 

Biz şuradan, Allahm huzurunda, vicdanımı
zın sesini dile getiriyoruz, diyoruz ki; «Türk 
ekicisinin lehine her türlü hareketler bizim ta
rafımızdan sonuna kadar tasvip görecektir.» 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Bu böyledir. Ama bu memleketin kanunları 
vardır. 3437 sayılı Kanun da Sayın Mustafa 
Ok'un dediği gibi, Büyük Atatürk'ün dev
rinde çıkarılmış bir kanundur. Bununla ne de
mek istediğini anlıyamadım. Fakat iyi niyeti
ne inanarak söylüyorum; Mustafa Kemal Ata
türk eğer sağ olmuş olsaydı, eğer iktidarda 
olsaydı, iktidarı zamanında bu 3437 sayılı Ka
nunu bizlerin burada böyle kötü kullanması
nı konuşmamızı, istismar etmemizi menetmek 
için çok daha evvel kaldırırdı. 

Sizin iktidarınız bunu neden kaldırmadı? 
Geçen gün konuşmalarımda uzun uzun izah 
ettim; biz bu kanunları değiştireceğiz demiş
tik, seçim beyannemimize almışız, Hükümet 
programımıza koymuşuz ve iktidara gelir gel
mez Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısını ba
kanlıklar ve bakanlıkların teknik elemanları 
büyük bir mesai sarf ederek iktidarımızın emri 
ile hazırlamış ve daha iktidarının birinci se
nesinde... 

İktidarının birinci senesinde bunu Meclise 
sevk etmiş. 

Şimdi, Meclise sevk edilmiş bulunan bu ka
nun tasarısını görüşüyoruz. Bir kooperatif, tü
tün tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile 
genel birlikleri kanun tasarısı Cumhuriyet 
Halk Partisi zamanında hazırlanmış, Meclise 
sevk edilmiş, fakat komisyonlar o zamanki ikti
dar tarafından faaliyete geçirilmemiş, geçirile
memiş ve konuşulmamış. Onu da bizim Hükü
metimiz takabbül etmiş, grupumuzdaki konuş
ma da beyannamesine ilâve ettirilmiş ve o da 
Meclisimize sevk edilmiş. Israrla söylüyorum; 
bir hafta içinde üçüncü konuşmamdrr, birinci 
ve ikinci konuşmalarımda, tütün hakkındaki 
konuşmalarımda grupum namına yaptığım bi
rinci konuşmamda dedim ki; bu kanunun ta
mamlanabilmesi, bu eserin tamamlanabilmesi, 
bu keşmekeşin izalesi sadece ve sadece bu ka
nunun kabulüyle mümkün değildir, bu kanunun 
28 nci maddesinde getirilen satış yerleri mües
sesesi, bu kanunun en önemli müesseselerinden 
biridir ve bunun yapılması da şu kooperatifler 
tasarısının 7 nci maddesinde öngörülmüştür ve 
kooperatiflere tevdi edilmiştir. 

Binaenaleyh, geliniz, insaf ediniz, biraz da
ha mesai sarf ediniz, onu da öncelikle ve ivedi
likle çıkaralım ve bu suretle Sayın Mustafa 
Ok'un ve diğer sayın bütün konuşmacıların bu
radan dile getirdikleri şikâyetleri izale edelim. 

Nasıl izale edilecektir? 7 nci madde bu tü
tün satış yerlerinin kooperatifler eliyle yapıl
masını öngörmektedir ve iki kanunun paralel
liği vardır; bu vazife, bu görev bu kanunun bu 
maddesiyle kooperatiflere mevdudur. 

Halk Partisi zamanında ekiciden % 5 1er 
kesilmiştir, Millî Korunma Kanuniyle kesilmiş
tir, Millî Korunma Kanunundan evvel bir ka
rarname ile kesilmiştir. % 5 le kesilmiştir, % 4 
kesilmiştir, % 2 kesilmiştir. 

MUSTAFA OK (Manisa) — 1957 senesine 
kadar kesildi 

A. P. GRUPU ADINA ŞÜKRÜ AKKAN 
(Devamla) — Bunlardan müterakim 105 mil
yon lira şimdi bir millî bankamızda bloke edil
miş bulunmaktadır. Bu kooperatifler tasarısı 
hükümlerine göre bu paranın % 25 i, kurulan 
kooperatifler birlikleri emrine derhal verilecek 

l ve tesislerinin yapılmasında sarf edilecektir, 

MUSTAFA OK (Manisa) — 1963 yılında 
hazırlanmıştı. 

BAŞKAN — Sayın Ok müdahale etmeyiniz. 
A. P. GRUPU ADINA ŞÜKRÜ AKKAN 

(Devamla) — Onu da arz edeceğim, cevap ve
receğim efendim, 
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Biz bununla yetinmiyoruz. Konuşmamızda 
dedik ki; o tasarı konuşulurken, bu kanuna bir 
madde eklemek için önerge vereceğiz ve ilk dev
let bütçesinden kooperatiflerin bu binalarının, 
bu tesislerinin bir an evvel yapılabilmesi için 
100 milyon liralık bir ödeneğin mutlak surette 
tahsisini istiyeceğiz. Mutabık mıyız? Bununla da 
yetinmedik. Bu yerler yapılıncaya kadar, koo
peratifler teşekkül eder etmez, bir açış merkezi, 
alım merkezi yapabilsin için doğrudan doğru
ya, dedik ki, Tekelin ambarlarından, Tekelin te
sislerinden istifade etsinler. Ve bunun için bu 
kanuna veya o kanun tasarısına bir ek madde 
de sevk edeceğiz grupumuz adına. Mutabık mı
yız? 

Şimdi bu tesisler, bu koperatifler kuruldu. 
Kooperatifler kurulur kurulmaz açılışa da ge
çildi, para da var ve inşallah temin de edile
cektir. Ne olacak artık? Dışta satış yasaklanı
yor. Bir ilçenin içinde kooperatif kurulmuşsa o 
ilçe sınırlarında,satış, mutlak surette satış yer
lerinde olacaktır. Ve Batıda bâzı devletlerde 
tatbik edilegelen yeni bir sistem getirilmekte
dir. Nedir bu sistem? Yazılı konuşmamda var
dı, bir gün evvelki konuşmamda vardı; nedir bu 
sistem? Bu sistem şudur; kooperatifler kendi 
eksperlerini kendileri ilgili bakanlıklarla temas
tan sonra kuracak, vazifelendirileceklerdir. 

Bize komisyonda verilen izahata istinaden 
konuşuyorum; teknik elemanların verdiği iza
hata istinaden konuşuyorum, bunlar tüzükte yer 
alacaklardır. Bu eksperler, yemin edeceklerdir. 
Bu yeminli eksperler tütünün, her tütünün eks
pertizini yapacaklar, tesbitini yapacaklardır, 
değerlendireceklerdir. Ve bu tütün satış merkez
lerinde bir alım gününün ilânını beklemeden, 
kim hazırlamışsa, satış merkezine götürecek, 
kooperatifin oradaki idarecisine teslim ede
cektir. Muayenesini yaptırdıktan, tesbitini yap
tırdıktan sonra o ilçe içerisinde alım yapan her 
tüccar oraya gelecektir. Yeminli eksperlerin 
koyduğu randıman ve fiyat her tütün için ta
ban fiyattır. Onun alıcısı kooperatif olacaktır. 
Destek mubayaasını yapan, kooperatif olacak
tır. 

Bunun yanında, yılda 40 milyon, 50 milyon 
kilo iç tüketim için tütün almakta olan Tekel 
İdaresi, vazgeçilmez bir alıcıdır. Tütün almak 
istiyen oradan müzayedeyle alacaktır. Kim 
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fazla artırmışsa, oradan alacaktır. Artık çıkın
tı yoktur beyefendiler. Niçin yoktur çıkıntı? 
Çünkü, tesellüm muamelesi de aynı günde ya
pılacaktır. Çünkü çek te orada verilecektir ve 
mahsul, alanın ambarına götürülecektir, işte 
bu bir yeni sistemdir ve her tütün için taban 
fiyatı koymaktadır. Ama tütün için umumi bir 
asgari fiyat koymak mümkün değildir. Zaten 
ziraati bilenler bunu gayet iyi bilirler. Bu ne 
üzümde mümkündür, ne zeytinyağında müm
kündür, ne pamukta mümkündür. Hiçbir mah
sulde tek ve asgari bir taban fiyat koymak 
mümkün değildir. Üzüm numara numaradır, 
yedi numara, sekiz numara, dokuz numara, 
on numara, onbir numara ve bunun üstündeki 
lüks üzüm. zeytinyağı asitle ölçülür ve asitle 
fiyatlandırılır. Pamuk; birinci, ikinci ve ondan 
sonrakiler olarak değerlendirilir ve öyle ta
ban fiyatına mazhar olur. Tütün ne olacaktır? 
Tütünde, 85 randıman vardır, sıfır randıman 
tütün vardır, hiç randımanı yoktur. Bu da mı 
asgari bir fiyatla, asgari bir taban fiyatiyle 
desteklenecektir? O zaman işte, pamuk tarla-
"hrı, kendir tarlaları tütünle doluyor. Bu sis
tem gelmektedir. Ve bu sistemin bu şekilde ol
ması için büyük gayretler sarf edilmektedir. 
Bu. bir toptan yeni bir sistemdir. Ve gelecek
tir. 

Şimdi lütfediniz, sizlerin de iştirak buyur
duğu şu Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birlikleri kanun tasarısını da kanunlaştıralım 
ve bu derdimizi burada bitirelim. 

Sonra arkadaşlarım, 21, 22, 23 ve 24 madde
sine kadar kanun, bu kooperatiflerin kurulma
lına değin yeni sistemler getirmiştir ve müm
kün olduğu kadar bu sistem de ekici lehinedir. 
Nedir bu? Tasarının 21 nci maddesiyle demi
şiz ki, tütün piyasalarını Bakanlıklararası Tü
tün Kurulu tesbit ve ilân eder. Bundan evvelki 
tütün satımları yasaktır. Mevcut 3437 sayılı Ka
nunda, piyasa açılmadan evvel bir yasağı bula
mazsınız. Lütfedin; bir kanuni hüküm yoktur. 
Bir idari hükümdür, idari tedbirdir. Kanuna 
büküm getirilmiş, hüküm vazedilmiştir. 

Sonra, koçanların tek kesilmesinden, yani 
sözleşmelerin tek kelimesinden şikâyetler var 
idi. Bunu da bu maddelerden birisiyle hallet
mişiz. Nasıl yapmışız? Zannediyorum üç nüsha 
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kesilecektir bundan sonra. Biri ekiciye, biri alı
cıya, biri de Tekel İdaresine verilecektir. 

Artık sözleşmeyi geriye almak, yırtmak ve 
ekiciyi kaderiyle başbaşa bırakmak mevzuu-
bahsolmıyacaktır. Günkü tekelde aslı vardır ve 
sözleşme tek taraflı, hileli yoldan feshedilmi-
yecektir. Bu da buna Konulmuştur. Sonra sizin 
dediğiniz avans, eski kanunda da vardı, 3437 
sayılı Kanunda da vardı ve kanunda bunun 
müeyyideleri de vardı. Gidilecek usuller de var
dı. Ve fakat bu usulleri tatbik etmesini bilmi-
yen bâzı vatandaşlarımız mağdur duruma dü
şüyorlar, hak veriyorum. Ama kanunu bilme
mek Türkiye'de mazeret değildir - ki. Kanunu 
bileceksiniz Türk vatandaşı olabilmek için, ka
nunu bilmek lâzımdır veya bilenden öğrenmek 
lâzımdır ve haklarınızı aramak lâzımdır. 

i§te biz bu hakkın aranmasını, dahada kesin 
hükümlere bağlamışız ve daha da müddetlerini 
azaltmışız. Sonra diyorsunuz jki, bu tes'bit ve 
ilân edilen fiyatlarda değişiklikler olmuştur, 
bunu delilleriyle ispat ediyorsanız o tekel eks
peri vazifesini kötüye kullanmıştır ve kanun 
nazarında mücrimdir, veriniz savcılığa. Yalnız 
delilleriyle getiriniz. Ne dedi bugüne kadar 
hükümetler? Ben çok iyi biliyorum; bugüne 
kadar hükümetler, bte s a ilân ettiğimiz ve müs-
tahsıla söylediğimiz fiyatları piyasanın kapanış 
tarihine kadar aynen muhafaza ediyoruz. Bu
nun alksine ta* hangi bir eksper vazifesini kö
tüye kullanmışsa ondan hükümet mesul değil
dir, Hükümet ne saman mesul olur? Kendisine 
tebliğ edildiği, kendisine bildirildiği, kendisine 
ihbar veya şikâyet edildiği halde meşgul olma
dığı zaman mesul olacaktır. Ama Sayın Sözcü
müz Mustafa Ok beyefendi, «Ben hangi mese
leyi Tekel Bakanlığına getirdimse, hepsine lâ-
zımgelen ve yüzde bilmem kaç seviyesinde müs
pet netice de aldım» dediler. Demek ki, balkan-
lık, teşkilât ve Tekel Genel Müdürlüğü vazife
sini yapmaktadır, ama bir adam namussuzdun 
affedersiniz tenzih ederim bütün eksperleri ve
ya 'böyle bir iddia içindedir böyle bir şey yap
mıştır, o suiistimal etmiştir vazifesini. Türki
ye'de bir çok cezai hükkmler var ama suç işli-
yenler bitiyor mu? Bu münferit hâdiseleri kür
süye getirip, bu kadar karamsar bir hava ver
menin mânası var mı? 

Burada şu kanunu bir an evvel çıkaralım ve 
hepimizin söz verdiği gibi, bütün Ege Milletve
killerinin ve Senatörlerinin söz verdiği gibi, 
alnımızın akı ile tütün ekicisinin karşısına gi
delim dedikse ve sustuksa, işleri büyütmemek, 
polemiğe gitmemek için sustu'ksa, biran evvel 
kanunu cCıar^ak istiyorsak, lütfedin, müsa
maha edin de, bu da hakikatlar sizin dediğiniz 
gibi olduğundan dolay: değildir. Bu da sadece 
bu kanunun çıkma".;, içıı 'büyülr bir sabır ve 
müsamaha göstermemizden mütevellittir. 

Sayın Mustafa Ok kardeşimiz şunu bilme
lidir ki, bu memlekette 3437 sayılı Kanun tat
bik edildiği müddetler içinde ve b^hassa tek 
parti samanında bu memlekette balyalar, 'denk
ler eksperler tarafından tekmelenmistir ve be
nim köyüme yakın .bir köyde balyayı, tfl-oneli-
yen bir elkspsri, tek si eksperini bir tütün eki
cisi tabancayla vurmuş, öldürmüştür. Bit mem
leket bu olaylara da şahittir. İste o yüksek fi
yat politikanız Sayın Aka!, sadece Tekelin elin
de 8 milyon liralık veya 8 milyon kilo tütünün 
hâlâ satılamamasmı icabettirm iştir. Karadeniz 
tüccarının iflâsını temin etmiştir ve ondan son-
rrj'd yıllar, alanlar da sınırlanmadığı için ida
reye de politika karıştığı için, müsamaha edil
diği için ve pamuk tarlasına tütün dikildiği 
için, kendir tarlasına tütün dikildiği idn her-
'kesin, hâkimin, memurun, tüooarm, tütün dik
mek suretiyle rekolteyi süratle çıkarttığı ve 
bir de Şark Tütünü yüksek dereceli tütünden 
uzsk sıfır kafa, sıfır randımanlı tütünler çı
kardığı için, bu milletin zürramı da iflâs ettir
miştir, tüccarını da iflâs ettirmiştir. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Ne tüccarı? 
O mu tüccar? 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Tedbirli tüccar 
ayakta daha. 

ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — Siz Karade-
nisli iseniz Karadenizli arkadaşlarınızdan so
run. Karadenizde ayakta kalmış kaç tüccar var
dır. Sizin iyi niyetiniz, tüccar olmıyacaktır bu 
memlekette çalışma hürriyeti kalmıyacsiktır. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim lütfen. 

ŞÜKRÜ AKKAN — (Devamla) — Evet, 
evet siz gayet iyi biliyorsunuz. 

Saııders Şirketinin iflâsından bahsediliyor. 
Ticaret hayatında vardır, Türk Ticaret Huku-
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kunda iflâs müessesesi vardır. Adam iflâs et
miştir, iflâs ederken müflisin malları hakkında 
yapılacak muameleler onun için de yapılacaktır. 
Dediler ki, Sayın Mustafa Ok; muvafakat olma
dan tekel memuru... Zannediyorum bir yerde 
öyle geçti, yanlış anlamışsam özür dilerim, bir 
yerde izne müsaade edilmiş ve masul gitmiştir. 
Mevcut 3437 sayılı Kanun ve sözleşmelerin ar
kasında yazılı maddeleri buna mânidir. Ama 
özel bir hukuktur bu. Siz buna «Paramı tama
men aldım» diye imza verirseniz ibra etmiş olur
sunuz. Bunu önliyecek tedbirler vardır bu ka
nunda. İşte tütünden anlıyan Samsunlu millet
vekili arkadaşım sizi teyidetmektedir. 

Kanun yollarına müracaatı ve haklarını ko
rumasını vatandaş öğrenecektir. Biz bu kanun
ların daha mükemmel hale getirilmesi için çalı
şıyoruz. Sizin iyi niyetinizden ümitvar olmak is
tiyoruz. iyi niyetinizin benim üzerinmedki te
sirlerinin kırılmamsmı istiyorum. Gelin, - zaten 
geçeceğiz - madelere geçelim. Enine boyuna, fa
kat politikadan uzak, polemikten uzak bir şe
kilde burada inceliydim. Eğer biz sizi ikna ede
mezsek siz bizi ikna ettiğiniz zaman maddeler
de gerekli değişiklikleri yapalım. 

Ben de konuşmamda burada dedim ki, arka
daşlar 80 liradan 130 liraya çıkan, dekar ba
şına verilen çevirme kredisi kifayetsizdir Bu
nun için muhterem arkadaşlarımla çok çok de
falar yetkililere müracaat ettik, Bakana gittik, 
Ziraat Bankası Umum Müdürüne, müdürlerine 
gittik ve bunun yükseltilmesini istedik. Bi
raz zannediyorum, 80 den 130 çıkmasında bü
tün milletvekilleri ve senatörlerin bu yolda yap
tıkları gayretin de büyük rolü olmuştur. 

Buna ne dediler muhterem arkadaşlar, bili
yor musunuz? Dekarı gerçek olarak bildirtme-
yi temin ediniz, sizin kredilerinizi, dekar ba
şına çevirme kredilerinizi 270 liraya çıkaralım 
tesbit edemiyoruz. Eğer verilen beyannameleri 
tetkik ederseniz, belki Türkiye vatanının me-
sahai sathiyesini de geçiyor vüs'atı. Bunun için 
ne yapmak lâzımgeliyor? Elbette ki birim de
kara, birim ölçüye vereceği krediyi bu seviyede 
tutmak mecburiyeti var. Ama ben evvelki gün
kü konuşmamda da söyledim, şu kanunda mad
de var, bildirime tabi, beyannameye tabi ve 
ondan fazla bir karış tütün dikmeye hakkınız 
yok. tşte bu maddeye istinaden dedim ki; Ti-
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caret Bakanı Sayın Ahmet Türkel de şimdi Sa
yın Nahit Menteşe'nin oturduğu yerde oturu
yorlardı, «Bize evvelce Ziraat Bankası mensup
ları tarafından verilen sözün yerine getirilmesi 
kaçınılmaz bir lâzimedir» Siz de diyorsunuz 
bunu yapsınlar. İstirham ediyoruz. Tekel Ba
kanı bunu Bakanlar Kuruluna götürsün, diğer 
yetkililer de icabeden yerlere yazsınlar bunda 
mutabıkız. Hattâ biz bu kadarla da kalmadık 
ve dedik ki; sürüm satış kredilerinin de bugün
kü seviyeye yükseltilmesi zarureti vardır. O 
da 2,5 liradır. Bunun da 4 liraya çıkartılması 
lâzımdır, dedik. Kaldı ki, sizin zamanınızda ha
zırlanıp sevk edilmiş bulunan ve bizim de te-
kabbül ettiğimiz kooperatifler tasarısında satış 
kooperatifleri eliyle Türk çiftçisine, Türk tü
tün ekicisine avans vermek hükmü de vardır. 
O da avans verecektir. İstiyoruz ki, tütün eki
cisi bir kredi darlığı çekmesin. 

Sonra, ticari şirketlerden olan bu kooperatif
lerin ihtiyaç yetkisi vardır. Sonra, ticari şirket
lerden olan bu kooperatiflerin istiyerek dâhil
de de satmak yetkisi vardır tütünü. Hattâ tüc
car, tacir sıfatını haiz olduğu için bir maddeye 
göre, Hükümetle de ortaklaşabilir, diğer tacir
le de ortaklaşabilir. İzin almak suretiyle sigara 
fabrikaları kurmak yetkisi vardır. Ve kuraca
ğı fabrikanın çıkartacağı malını ihracetmek 
yetkisi de vardır. Yalnız, dâhilde sigara yap
mak ve satmak Devlet tekelindedir. Bu yeni hü
kümleri getiriyor, biz bunları söylüyoruz. 

Tekel destek yapmıyacaktır bundan sonra, 
diye Sayın Yahya Bey konuştu zannediyorum. 
Yahya Beyin bu konuşmasındaki endişeleri, bu 
konuşmam muvacehesinde bertaraf edilmiş 
olacağını zannediyorum. Çünkü destek için, 
ekicinin kendi kuruluşları olan kooperatifler 
Tekelin yerini almaktadır, destek orada yapı
lacaktır. Tekelin içtüketim için 40 milyona mı 
ihtiyacı var, 50 milyona mı ihtiyacı var? Bu 
kanunlar çıkınca, ekicinin, yeminli eksperi
nin koyduğu randıman ve fiyat üzerinden mü
zayedeye girmek suretiyle tütün almak mecbu
riyetinde kalacaktır. Bu kanunlarda bu hü
kümler vardır. Ve bu kanunlarda daha çok 
hükümler vardır. Yalnız bu kanunlarda İşçi 
Partisinin bir sözcüsünün dediği gibi; top
rak reformu yoktur. Zaten olamaz, burada 
toprak reformu olur mu? Tütün Resmi ile il-

453 — 



M. Meclisi B : 25 

gili, tütün kurallarını koyan bir kanunda 
toprak reformu hükümleri getirilebilir mi? 

Sonra toprağı, bugün Devlet elinde bulu
nan toprağı dağıtan hâlâ mer'i ve bilhassa Hü
kümetimiz zamanında ısrarla ve bütün gay
retleriyle tatbik ettikleri bir Toprak Tevzi 
Kanunu vardır. 

BAŞKAN — Sayın Akkan, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — Bağlıyayım 
efendim. 

Şimdi, Anaysanın 36, 37 ve 38 nci maddele
ri vardır; parasını vermeden kimden bir karış 
toprak alabilirsiniz? Bu memlekette mülkiyet 
hakkı vardır. Buradan gelip, cevapsız kala
cağını zannederek dediler ki: «Toprak reformu 
da bunun içine girmeliydi, ama Adalet Partisi 
bunu yapamaz.» Değiştirin evvelâ Anayasayı. 
Konulmuş bu hürriyet, insan Hakları Beyan
namesinden alınmak suretiyle, buraya aktarıl
mış. Bu hükümleri kaldırın, ondan sonra, şu 
toprak reformunu buraya sıkıştıralım ve yahut 
bir gecede topraklar devletleştirilmiştir, diye
bilmek kuvveti varsa desin. 

Arkadaşlar, kanunlar var, Anayasa var, 
nizamlar var, yönetmelikler var, bunlara ria
yetkar olmak mecburiyetindeyiz. 

Artık işte bu kanunları çıkaralım da, Sayın 
Mustafa Ok'a gelen mektupların arkası ke
silsin. Ve arkadaşlar, ben, iyi niyetlerinizin 
mevcudiyetinin devam edeceğine inanıyorum. 
Bunu teker teker inceliydim, lütfediniz, mad
delere inelim, artık tütün ekicisini politikanın 
içinde bir oyuncak yapmaktan kurtaralım. 

«ı ^ 
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I Herkes rey almayı bu kuvvete bağlamasın ve 
herkes her mahsulde olduğu gibi alınterinin 
değerini TARİŞ'te olduğu gibi, ÇUKO - BİR
LİK'te olduğu gibi, Fındık Birliğinde oldu
ğu gibi, onlar da kooperatiflerden alsınlar. 

Sayın Evecit de geçen gün; işte diyor, 
kooperatifler kurulsun, ihracat, kooperatifler 
eliyle yapılsın. İşte gelmiş, Lütfen sayın ge
nel sekreterinizin bu beyanını da yerine ge
tirmek için biraz daha polemikten kaçınalım 
ve bu kanunların üzerine eğilmek suretiyle 
meselelerimizi halletmek yoluna gidelim, ka
nunlarımızı kabul edelim ve hiç olmazsa gele
cek seneye bu kanunla, bu yeni rejimle tütün 
piysları açılmış olsun, satış yerlerimiz çılmış 
olsun. 

Ben her zaman yaptığım gibi, Cenabı Hak
tan, bu piyasanın ve bu kanunların tütün eki
cisine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
cümlenizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 2262 sa
yılı Sümerbank Kanununun 6606 sayılı Kanun
la değiştirilen 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 

! hakkında kanun tasarısı için yapılan açık oy
lama sonunda çoğunluk olmadığı tesbit edil-

j mistir. Bu açık oylama sonucunu bildiren zaptı 
arz ediyorum : 

Oylamaya 202 üye katılmış, neticede 199 
; kabul, 2 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Açık oy-
i lama tekrarlanacaktır. 
| Aynı sebeple, yarın saat 15,00 te toplan

mak üzere birleşimi kapatıyorum. 
(Kapanma saati : 18,25) 

>»• • • 
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2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sayılı Ka.ıunla değiştirilen 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
haklanda kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Ongunluk yoktur.) 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettin Topala 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğiu 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 202 

Kabul edenler : J99 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 242 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytag 
Enver Güreli 
Fennî Isümyeli 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİSİ 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacı oğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
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ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

EDlRNB 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Uevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyun, 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

5 — 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Osman özer 
Kaĵ a özdemir 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adabın 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürs;.ın 
Şiııasi Osma 
Mustafa Uyar 

KAES 
Abbas Ali Çetkı 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
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Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ | 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 

Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 

Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
î. Hakkı Yıldırım 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
M. Kemal Oetkısjoy 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi KaJıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 

MUĞLA 
Hhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

T ahir Yüeekök 
ADIYAMAN 

Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARA HİSAR 
Osman Attilâ 
Mehmet Göbekli 

ORDU 
Ilaif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Mazhar Basa 
Isn ail Sarıgöz 

SAKARYA 
Kkrem Alican 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Melâhat Gedik 
Bahattkı Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulus oy (t.) 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
(I.) 

Osman Saraç 
İrfan Solnmzer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıa 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Hüsamettin Koran 

UŞAK 
A. Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fıraıt 
Cahit Karakaş 

Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
llyas Seçkin 
H. Hıırgut Tıoker (ıB.) 
Alparslan Türkeş 

[Reddedenler] 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

[Çekinser] 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

[Oya katilmıy anlar] 
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M. Kemal Yılmaz 
ANTALYA 

Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hatan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BtLECÎK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy (1.) 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (Z.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok ('Bşk. V.) 

ÇORUM I 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı I 
Mehmet Salih Baydil I 
Muzaffer Karan 
Hüdai Orâl 

I Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu ı 
Tarık Ziya Ekinci 

I Recai Iskenderoğlu 
I Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ilhami Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan | 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

I ERZURUM 
j Turhan Bilgin 
I İsmail Hakkı Yıldırım 
I ESKİŞEHİR 

Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Eıtuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs. 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali' Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özoan San. 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çotin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgiıt 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanh 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Ilhami Sancar 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

Lebit Yurdoğlu 
KARS 

Lâtif Akülüm 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğahh 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
t. Hakkı Yılanhöğlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cümalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Haöıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler ' 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
M. Necati Kalaycıoğlu 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyfit Faruk önder 
FaMh özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
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Muatafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (î. Ü.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermim Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NlĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

-

Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Covat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç (B.) 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 

SIÎRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa (I. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Malatya " 
Mardin. 
Samsun 

1 
2 
1 
1 
1 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muislih Görentaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakla Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Celâl Sungur 
Neşet Taınndağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Efamel Çetinel 
Bülent Ecevit 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
(B.) 

Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
1. — 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 

6606 sayıl'ı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Sa'nayi ve Plân komisyonları raporları (1/553) 
(S. Sayısıı : 740 ve 740 a 1 nci ek (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
II i: 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — Tütün ve tüiün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binieioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi Iş^üzar'ın, Tütün ve tütün tekeli kamunu 
teklifi ve Tarım, Ti'-a<re1, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) (Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEEA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




